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APRESENTAÇÃO 
 

 com muita satisfação que apresentamos o Livro de anais do VI CONgest – Congresso de 
Economia & Gestão, com o título “GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL”. O livro 
conta com 81 artigos distribuídos em cinco áreas de pesquisa que tratam sobre temáticas 
relevantes e atuais: a) Economia – Produtividade, crescimento e desenvolvimento 

econômico; Teoria econômica, economia monetária e finanças; Economia agrícola e comércio 
internacional; Economia regional e do trabalho; Setor público, instituições e políticas públicas; 
b) Administração – Empreendedorismo e inovação; Administração pública e gestão de IES; 
Pessoas, estratégia e negócios; c) Ciências Contábeis – Contabilidade financeira, gerencial e 
finanças; Educação contábil; d) Gestão Ambiental – Gestão dos recursos naturais, 
biodiversidade e conservação ambiental; Desenvolvimento sustentável, tecnologias 
sustentáveis; Educação ambiental e escolas sustentáveis no contexto do semiárido; Energias 
renováveis; Saneamento básico; Segurança alimentar; Recursos hídricos no semiárido; e) 
Turismo – Políticas públicas de turismo; Gestão de empresas turísticas. 

O CONgest é uma realização do Departamento de Economia da FACEM/UERN e conta com a 
parceria dos Departamentos de Administração, Ciências Contábeis, Gestão Ambiental e 
Turismo da Faculdade de Ciências Econômicas – FACEM da UERN, que nesta edição de 2019 
contou com a Direção da FACEM em sua Coordenação Geral. O VI CONgest foi realizado no 
período de 02 a 06 de setembro de 2019, em Mossoró-RN, na Faculdade de Ciências 
Econômicas da UERN e no Teatro Municipal Dix-Huit Rosado. 

O VI CONgest superou os ótimos resultados de suas edições anteriores. A edição 2019 
apresentou um crescimento de 99,2% no público participantes, chegando a 3.054 
congressistas, assim como um aumento de 76,1% no quantitativo de artigos aprovados e 
apresentados no evento. A qualidade e a diversidade de suas ações com conferências, seções 
temáticas e minicursos de auto valor agregado para fins acadêmicos e profissionais com foco 
no mercado, consolidaram o evento e lhe atribuíram a credibilidade necessária para o seu 
permanente desenvolvimento. 

Esta edição do CONgest também contou com o importante apoio institucional da 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, Conselho Regional de Economia – 
CORECON/RN, Secretaria Municipal de Cultura/PMM, Sindicato das Indústrias de Extração do 
Sal – SIESAL/RN, Agrícola Famosa, Índice Consultoria Empresarial, CACIM Laboratórios, Hotel 
Sabino Palace, Rebouças Supermercados, Cerâmica GATO, TALDI Engenharia, Câmara de 
Dirigentes Lojistas de Mossoró – CDL, IMAGEM Gráfica e REPET Gráfica, a todos o nosso muito 
obrigado pela confiança e parceria. 

Agradecemos do mesmo modo a toda a comunidade acadêmica da FACEM e de toda a UERN 
que se envolveram direta e indiretamente no CONgest, colaborando com sua governança e 
êxito consequente. Ao mesmo tempo estendemos nossos agradecimentos a comunidade 
acadêmica externa, aos demais profissionais e colaboradores da sociedade que participaram 
do VI CONgest. Na oportunidade apresentamos o presente Livro de anais e os convidamos a 
transformá-lo em um instrumento de consulta e estímulo a novas pesquisas, produções e 
realizações. 

É 

Organizadores do Livro 
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Resumo 

O problema da evasão escolar tem crescido constantemente, principalmente em escolas 

públicas, e está afetando não só o Brasil, mas também vários outros países, inclusive os 

desenvolvidos. O maior percentual de alunos que saem das escolas está ligado ao fato de não 

conseguirem conciliar o trabalho com o colégio e na falta de interesse dos próprios estudantes 

de permanecer na escola. O presente trabalho tem por objetivo, analisar a relação entre 

emprego, renda e evasão escolar, a partir do estudo de caso da escola estadual professor Antonio 

Dantas - Apodi/RN. A amostra total é de 161 alunos evasivos da referida escola, das 1ª, 2ª e 3ª 

series do ensino médio noturno entre os anos de 2014 a 2017, onde aos mesmos foram aplicados 

questionários com 12 (doze) questões, contendo interrogações objetivas e subjetivas. Foi 

verificado através dos dados recolhidos que os principais fatores da causa da evasão escolar dos 

alunos são: a falta de motivação e interesse; dificuldade de conciliar trabalho e colégio; falta de 

professores; falta de vaga nos colégios próximos as suas residências; direção escolar; 

dificuldade na compreensão dos conteúdos; falta de meio de transporte; problemas com 

bullyng; trabalho precoce; gravidez na adolescência, e a falta de apoio dos pais e familiares. 

Verifica-se que a presença dos familiares e educadores é de fundamental importância na questão 

educacional do aluno, pois é nesse meio que o aluno vive e busca incentivo e apoio, tanto para 

sua vida pessoal, quanto profissional. 

Palavras chave: Evasão escolar. Ensino médio. Fatores. 
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Abstract 

The problem of school dropout has steadily increased, especially in public schools, and is 

affecting not only Brazil but also several other countries, including developed countries. The 

greater percentage of students leaving school is linked to the fact that they are unable to 

reconcile work with the college and the lack of interest of the students themselves to remain in 

school. The present study aims to analyze the relationship between employment, income and 

school dropout, based on the case study of state school teacher Antonio Dantas - Apodi / RN. 

The total sample is 161 evasive students from this school, from the 1st, 2nd and 3rd grades of 

the middle school between the years 2014 to 2017, where they were applied questionnaires with 

12 (twelve) questions, containing objective and subjective questions. It was verified through 

the collected data that the main factors of the cause of the students' school dropout are: lack of 

motivation and interest; difficulty in reconciling work and college; lack of teachers; lack of 

space in schools near their homes; school management; difficulty in understanding the contents; 

lack of means of transport; problems with bullyng; early work; teenage pregnancy, and the lack 

of support from parents and family members. It is verified that the presence of family and 

educators is of fundamental importance in the educational issue of the student, because it is in 

this environment that the student lives and seeks encouragement and support, both for his 

personal and professional life. 

 

Key words: School evasion. High school. Factors 

 

 

1. Introdução 

A complexidade do fracasso escolar decorre das dimensões políticas, históricas, 

socioeconômicas, ideológicas e institucionais, bem como das dimensões pedagógicas 

articuladas às concepções que fundamentam os processos e as dinâmicas em que se efetivam as 

práticas do cotidiano escolar (PATTO,1999 apud DIAS, 2013).  

Há muito tempo o Brasil vem enfrentando certas dificuldades com relação aos 

problemas de evasão escolar, principalmente quando se refere as escolas públicas e/ou que se 

encontram em lugares de sociedade desfavorecidos. Com isso, é importante analisar os fatores 

que podem desencadear esse tipo de atitude dos alunos que se evadiram e/ou até mesmo mostrar 

possíveis soluções para amenizar o problema. 

Segundo Camargo (2012), a evasão escolar constitui-se, em todos os níveis de ensino, 

um dos graves problemas educacionais brasileiros. Sua gênese e efeitos maléficos para o 

desenvolvimento do país tem sido constante objeto de estudo, tanto no ensino superior quanto 

por parte de pesquisadores independentes, mas parecemos distantes de uma solução. Em relação 

ao acesso à educação – e, infelizmente, em outros quesitos também –, nem todos os cidadãos 

têm tido acesso ao garantido constitucionalmente e a evasão escolar tem tomado dimensão cada 

vez maior. 

Segundo dados do INEP/IBGE (2015), 12,7% e 12,1% dos alunos matriculados na 1ª 

e na 2ª séries do ensino médio, respectivamente, deixaram os colégios entre 2014 e 2015. No 

ensino médio, o abandono chegou a 11% ao ano.  

Determinar as causas da evasão escolar é uma tarefa muito complexa, pois esse 

problema pode envolver muitos fatores. Segundo pesquisas realizadas pelo INEP/IBGE (2015) 

a respeito dessa temática, as causas da evasão estão ligadas a duas fontes: os fatores 

extraescolares e os fatores intraescolares. O primeiro está relacionado a problemas externos à 

escola, já o segundo, refere-se a problemas de origem pedagógica. 
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O problema da evasão escolar tem causado muitas discussões relevantes entre 

pesquisadores, levando em consideração vários fatores responsáveis por esse acontecimento, 

como: desempenho escolar dos alunos, suas atitudes, comportamentos, dificuldades familiares, 

trabalhar para ajudar na renda familiar, gravidez precoce, envolvimento com drogas, ou até 

mesmo fatores associados a escola, como: infraestrutura precária, falta de professores 

qualificados, ou má administração do estabelecimento de ensino.  

O abandono escolar impede a formação profissional, criando problemas sociais. A 

gravidez na adolescência não é uma característica dos países do Terceiro Mundo, acontece 

também nas grandes potências econômicas e culturais como Estados Unidos e alguns países da 

Europa. Segundo projeções do IBGE, 20,0% das crianças nascidas no Brasil são filhas de mães 

adolescentes, nos Estados Unidos esse índice é de 16,0% e no Canadá, 9,5%. (YAZZLE,1993, 

p.67 apud DIAS, 2013). 

Segundo Dias (2013), a evasão escolar se encontra entre os temas que que mais se 

destacam nos debates da educação pública brasileira e que infelizmente, ainda ocupa até os dias 

atuais uma grande importância no cenário das políticas públicas e da educação em particular. 

Em relação a isto as discussões sobre a evasão escolar, em parte, têm tomado como ponto 

central de debate o papel tanto da família quanto da escola em relação à vida escolar da criança. 

De acordo com Digiácomo (2011, p. 01 apud SILVA, 2011), as causas da evasão 

escolar estão desde a necessidade de trabalho do aluno, como forma de complementar a renda 

da família, até a baixa qualidade do ensino, que desestimula aquele a frequentar as aulas. Via 

de regra inexistem, salvo honrosas exceções, mecanismos efetivos e eficazes de combate à 

evasão escolar tanto em nível de escola quanto no nível de sistema de ensino, seja municipal, 

seja estadual. 

Entendendo que a educação é uma variável importante para o desenvolvimento do 

Brasil, ver-se que a cada dia ela tem sido objeto de preocupação por parte de educadores, 

famílias e políticos. A evasão escolar está presente em praticamente todo o território brasileiro 

e tomando conhecimento dos altos índices de alunos que evadem as escolas, é necessário que 

seja realizado estudos sobre esse problema a fim de que seja destacado possíveis causas que 

levam os alunos a abandonarem a escola. Tendo como base o município de Apodi/RN, a 

presente pesquisa busca responder a seguinte indagação: quais os motivos que influenciaram 

os alunos da Escola Estadual Professor Antônio Dantas a evadirem no período de 2014 a 2017, 

e a sua relação com o emprego e renda dos alunos? 

Com o intuito de responder ao problema de pesquisa apresentado acima, o presente 

estudo teve como objetivo geral: analisar os fatores determinantes da evasão escolar na Escola 

Estadual Professor Antônio Dantas – Apodi/RN, no período de 2014 a 2017. E como objetivos 

específicos: Identificar a quantidade de alunos evadidos no período de 2014 a 2017; Analisar o 

perfil dos alunos, e; Verificar se a busca por emprego e renda está entre as possíveis causas da 

evasão escolar. 

 

2  EVASÃO ESCOLAR 

 

É importante salientar que a evasão escolar se dá quando o aluno deixa de frequentar a 

escola, caracterizando o seu abandono durante o ano letivo em que foi matriculado. No Brasil, 

a evasão escolar é um grande desafio para as instituições, pais e para o sistema educacional no 

geral. Evasão escolar é propriamente o abandono dos estudos pelo aluno, seja este abandono 

motivado por problemas culturais, condições socioeconômicas, geográficas, encaminhamentos 
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didáticos-pedagógico desestrutura familiar, enfim acredita-se que temos as mais diversas 

situações no Brasil e em nossa comunidade não é diferente (SILVA, 2014). 

 Segundo Aranha (2009), a falta de cuidado é histórica. Mesmo na década de 90, o fundo 

que o governo federal criou para garantir que todas as crianças tivessem acesso à escola só 

cobria o ensino fundamental. O ensino médio continuava por conta dos Estados. Isso só mudou 

em 2006, quando foi aprovado um fundo para todos os ciclos da educação básica, da creche ao 

último ano. O desafio agora é resgatar os jovens que desistem da escola. E garantir qualidade 

para que completem os estudos. 

Um fator impediente relacionado ao desinteresse dos jovens estudantes do Ensino 

Médio são as sucessivas reprovações, que têm significativo peso na decisão de continuar ou 

não os estudos, pois, geralmente, a repetência é seguida pelo abandono escolar (LOPEZ; 

MENEZES, 2002, p.26 apud SILVA, 2014). 

 De acordo com Azevedo (2011, p.05 apud SILVA, 2014), o problema da evasão e da 

repetência escolar no país tem sido um dos maiores desafios enfrentados pelas redes do ensino 

público, pois as causas e consequências estão ligadas a muitos fatores como social, cultural, 

político e econômico, como também a escola onde professores têm contribuído a cada dia para 

o problema se agravar, diante de uma prática didática ultrapassada. 

 
Através de estudos foram apontados muitos aspectos como causa da evasão escolar 

como: desinteresse do governo, drogas, gravidez, desemprego, falta de incentivo e até 

mesmo a própria criança, com isto, eximam a responsabilidade da escola no processo 

de exclusão das crianças do sistema educacional. (DIAS, 2013, p.11) 

 

Para Nunes (2011, p. 04 apud SILVA, 2014), a família não deixa de ser uma peça 

fundamental na educação, mas que os motivos do abandono escolar envolvem questões mais 

profundas. Um grande problema é a distribuição desigual de renda e metodologia do ensino que 

ainda atende às normas do século XX.   

 Conforme Digiácomo (2011, p. 01 apud SILVA, 2011), as causas da evasão escolar vão 

desde a necessidade de trabalho do aluno, como forma de complementar a renda da família, até 

a baixa qualidade do ensino, que desestimula aquele a frequentar as aulas, via de regra 

inexistem, salvo honrosas exceções, mecanismos efetivos e eficazes de combate à evasão 

escolar tanto em nível de escola quanto no nível de sistema de ensino, seja municipal, seja 

estadual. 

 

2.2 FATORES ASSOCIADOS À EVASÃO ESCOLAR 

 

 A evasão escolar é um problema frequente que está ligado à deficiência para o 

desenvolvimento de vários países. Diante desse problema, é de suma importância deixar claros 

os possíveis fatores que estão associados a esse problema. 

No âmbito da literatura internacional, Caetano (2005, apud SHIRASU; ARRAES, 

2014), analisou as altas taxas de abandono escolar e o seu fracasso em Portugal, e conclui que 

as principais causas que levam o aluno a deixar a escola são diferentes conforme fatores 

geográficos e econômicos. Em Portugal, regiões mais industrializadas têm nas oportunidades 

de trabalho as principais causadoras da evasão, já em outras localidades predominantemente 

rurais, a evasão está ligada às dificuldades econômicas enfrentadas pelas famílias, questões 

culturais e problemas no deslocamento para frequentar as aulas. Na visão do aluno, são 

apontados outros fatores como a falta de motivação, o desejo de alcançar a independência 

financeira e a dificuldade de ingressar no ensino superior. 
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A impossibilidade pode ter várias razões: a dificuldade dos estudos, reforçada por 

reprovações; a baixa renda da família, antecipando o ingresso no mercado de trabalho; a idade, 

que tanto situa o aluno fora da faixa etária normal como reforça a atração do mercado de 

trabalho; o estado civil, esperando-se que os casados sejam mais inclinados pelo mercado de 

trabalho; o gênero, sendo a presença dos homens maior no mercado assim como a cobrança 

pela geração de renda; a falta de escolas. As duas causas são inter-relacionadas: a falta de 

motivação, por exemplo, pode decorrer da dificuldade de acompanhar o curso. (SAMPAIO 

Breno; SAMPAIO, Yony; MELLO; MELO, 2011). 

Com base nos dados das PNADs (2004 e 2006), NERI (2009, apud SOARES; 

FERNANDES; NÓBREGA; NICOLELLA, 2015) apontou possíveis motivos para a evasão 

escolar: a falta de escolas (10,9%), a necessidade de renda e de trabalho (27,1%), a falta de 

interesse pela escola (40,3%) entre outros (21,7%). 

O trabalho de Brandão (1983, apud SOARES; FERNANDES; NÓBREGA; 

NICOLELLA, 2015) cita que um dos fatores mais determinantes do fracasso escolar da criança, 

é a família, seja por não acompanhar as atividades escolares dos filhos, seja pelas condições de 

vida que a família oferece à criança, mostrando uma relação positiva entre o nível da 

escolaridade da mãe e a permanência e o rendimento do aluno na escola. 

 A evasão e a repetência escolar são fatos que estão interligados e a conciliação deles 

tem sido identificada como uma das principais falhas do sistema educacional brasileiro, isso 

porque, geralmente, os índices que apontam esses fatos são maiores no Brasil do que nos dos 

demais países, mas que ratifica a ineficiência dos gastos do sistema educacional brasileiro 

(GOMES-NETO; HANUSHEK, 1994 apud SHIRASU; ARRAES, 2014). 

 Segundo Shirasu e Arraes (2014), embora o problema da evasão escolar exista no ensino 

fundamental, é no ensino médio que eles adquirem contornos mais contundentes. Em 2009, 3,3 

milhões de brasileiros de 15 a 17 anos ingressaram no ensino médio em 2008, de acordo com 

dados da PNAD. No entanto, segundo o Anuário da Educação Básica de 2012, dentre esses, 

apenas 1,8 milhão (54,5%) concluíram a referida etapa de ensino em 2010. O anuário ainda 

mostra que apenas 37,1% dos jovens de 19 anos residentes no Nordeste concluíram o ensino 

médio, contrastando com os cerca de 60% do Sul-Sudeste. Além de baixas taxas de formandos 

em qualquer região, as estatísticas apontam as desigualdades sociais que ainda existem no 

Brasil, e a manutenção das diferenças educacionais tendem a intensificá-las (SHIRASU; 

ARRAES, 2014). 

De acordo com Haveman e Wolfe (1995, apud MACHADO; GONZAGA, 2007), não 

somente para o Brasil, mas também para outros países em desenvolvimento, existem vários 

fatos estilizados mostrando que crianças de famílias pobres cujos pais têm menor grau de 

instrução passam por maiores dificuldades ao longo da infância e quando adultas.  

Segundo Machado e Gonzaga (2007), a renda familiar per capita e o nível educacional 

dos pais têm efeito negativo na probabilidade da criança ter defasagem idade-série. O efeito da 

renda estimado usando variáveis instrumentais é mais forte que os das regressões padrões, 

ocorrendo o inverso para o efeito dos níveis educacionais. Aspectos familiares que passam de 

uma geração para outra são importantes na transmissão de conhecimentos de pais para filhos e 

que o processo de formação da renda familiar e de escolarização das crianças estão fortemente 

interligados. Logo, a implementação de políticas que visam à ampliação da escolaridade 

também perpassa pelo entendimento dos mecanismos de transmissão da educação entre as 

gerações. 

 

2.3 O IMPACTO DA EDUCAÇÃO SOBRE O NÍVEL DE EMPREGO E RENDA 
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 A desigualdade de renda presente em várias regiões do Brasil, principalmente nas 

regiões, Norte, Nordeste e Sudeste de nosso país têm sido motivo de discussões de muitos 

estudiosos da economia. Um dos fatores que pode ser destacado para a causa desse problema é 

a diferença do nível educacional dos indivíduos. 

O capital humano pode ser definido como: conhecimentos e habilidades adquiridos 

através de estudos e refletidos na produtividade de maneira que produza valor econômico, ou 

seja, quanto maior o nível educacional de um indivíduo, maior o seu nível de emprego e renda. 

Segundo estudos (FILHO; OLIVEIRA; ROCHA; KOMATSU, 2016), o capital humano é o 

fator que mais explica a elevação de ganhos por trabalhador nos países desenvolvidos, e por 

outro lado, uma limitação para o crescimento nos países pobres. 

Para a Teoria do Capital Humano, segundo Silva (2009), investir nos indivíduos e 

promover o aumento de sua produtividade pode levar à mobilidade social e melhor distribuição 

de renda por meio da preparação adequada para o trabalho. 

 Há muitos anos a educação tornou-se fundamental para análise econômica de vários 

países com relação aos seus retornos sociais e individuais. Mincer (1974, apud FILHO; 

OLIVEIRA; ROCHA; KOMATSU, 2016) associa o logaritmo natural da renda do trabalho aos 

anos de escolaridade dos indivíduos, no que ficou conhecida como equação minceriana. 

Empiricamente, análises através da equação minceriana indicam altos coeficientes de 

correlação entre escolaridade e renda em vários países, inclusive no Brasil. 

 Oliveira (2001) afirma que, a sociedade em que vivemos hoje, caracterizada pelo papel 

cada vez mais importante da informação e do conhecimento, tende a excluir do processo de 

produção econômica aqueles que não tiverem certo nível de capacitação. Nesse ponto, torna-se 

fundamental ter um sistema educacional forte, eficiente e não excludente, sem o qual não será 

possível garantir a participação de todos os cidadãos nos frutos do progresso tecnológico sem 

precedentes que essa sociedade do conhecimento será capaz de produzir. 

 Frigotto (1993) afirma que, a educação se apresenta com um papel estratégico no 

contexto neoliberal, formar o trabalhador para o processo de produção. Para o autor, a educação 

dos diferentes grupos sociais de trabalhadores deve dar-se a fim de habilitá-los técnica, social 

e ideologicamente para o trabalho. 

 O autor ainda afirma que, a educação é fundamental para criar e aumentar o capital 

humano. É o processo educativo que produzirá algumas atitudes e conhecimentos para capacitar 

para o trabalho. Assim sendo, neste ponto de vista, a educação é tida como um dos fatores que 

auxiliam no desenvolvimento e na distribuição social de renda. 

 De acordo com Schultz (1964, apud VIANA; LIMA, 2009), a qualificação e o 

aperfeiçoamento da população, advindos do investimento em educação, elevariam a 

produtividade dos trabalhadores e os lucros dos capitalistas, impactando na economia como um 

todo. 

 
A partir do pressuposto de que o capital humano é representado pelo nível de educação 

de uma sociedade, influenciando direta ou indiretamente no crescimento econômico 

de uma região, também se pode dimensionar seus benefícios ou externalidades 

gerados para a sua população. A educação é vista não somente como um determinante 

do crescimento e progresso econômico, mas também como um dinamizador de 

externalidades positivas para a sociedade, pois alavanca maior consciência ao 

indivíduo, seja de caráter político, ético, moral ou social, minimizando fatores de risco 

à população e proporcionando maior bem-estar coletivo. (VIANA; LIMA, 2009, p. 6) 
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Portanto, vê-se que, o investimento em educação contribui para que o indivíduo possua 

um melhor nível educacional e renda, pois, com isso, a qualidade e a produtividade do indivíduo 

se elevam, influenciando na empregabilidade do profissional e consequentemente a uma relação 

positiva no nível de renda do trabalhador. 

 

3 METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa foi desenvolvida por meio de um estudo de caso realizado na Escola 

Estadual Professor Antonio Dantas, localizada no município de Apodi/RN, o que permitiu 

identificar, segundo a percepção dos alunos evadidos, os fatores que influenciaram na decisão 

de evadir-se do Ensino Médio. 

Utilizou-se como delineamento metodológico a pesquisa descritiva, para Gil (2009) esse 

tipo de pesquisa tem como principal objetivo caracterizar determinada população ou fenômeno 

ou o estabelecimento de relações entre variáveis. Utiliza-se também a pesquisa de natureza 

qualitativa ou exploratória, que segundo Gil (2009) tem por finalidade possibilitar melhor 

familiarização sobre um assunto, provocar a construção de hipóteses e permitir a delimitação 

de uma temática e de seus objetivos, tornando o problema mais explícito. Em geral, envolve 

levantamento bibliográfico, entrevistas, aplicação de questionários ou estudo de caso. 

 

3.1 PERÍODO DE ANÁLISE 

 

A análise foi feita com base em dados relacionados aos períodos de 2014 a 2017, onde 

foi observada a quantidade total de 161 alunos evadidos. Sendo, 74 em 2014; 39 em 2015; 11 

em 2016 e; 37 em 2017. Esse período foi escolhido pelo fato de poder-se averiguar dados mais 

recentes para o problema estudado. 

 

3.2 COLETA DE DADOS 

 

No presente trabalho foram utilizados questionários ao quais foram aplicados a 35 

alunos evadidos, e a observação e estudo dos dados secundários de documentos arquivados na 

Escola Estadual Professor Antonio Dantas. 

 

3.3 CAMPO DE PESQUISA 

  

O local da pesquisa foi a cidade de Apodi-RN, situada no oeste potiguar com uma 

população estimada em 36.323 habitantes e em uma área territorial de 1.602,477 km2. Em 2015, 

o número de alunos matriculados nessa cidade chegou a 1.630 no ensino médio e a 4.389 no 

ensino fundamental (IBGE 2015). É nessa referida cidade que se encontra a Escola Estadual 

Professor Antonio Dantas.  

A escola mencionada foi escolhida para a realização do estudo, pelo fato de ser umas 

das escolas mais relevantes do município e também por ofertar, atualmente, matrículas apenas 

para alunos que irão cursar o ensino médio, que é o nível de escolaridade escolhido para o 

problema estudado. Para a coleta de dados foram aplicados questionários com perguntas de 

múltipla escolha, que foram respondidas pelos próprios alunos evadidos da devida escola 

especificamente do horário noturno. 
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 O estudo sobre evasão escolar no município de Apodi-RN especificamente com alunos 

da Escola Estadual Professor Antonio Dantas, foi realizado fundamentando-se no perfil de 

alunos evadidos da escola mencionada no período de 2014 a 2017. A pesquisa foi realizada 

através de questionários que foram aplicados a 35 dos 161 alunos que se evadiram no período 

estudado. 

 O conteúdo abordado nos questionários aplicados aos alunos procurou coletar através 

de 12 (doze) questões informações dos perfis dos alunos, e as possíveis causas da evasão escolar 

dos mesmos. 

 Feita uma análise dos dados coletados, foi observado que os alunos interrogados têm 

certa dificuldade de frequentar a escola e por essa razão abandonaram os estudos. 

 Entre as causas que contribuíram para o abandono escolar dos alunos entrevistados, em 

maior parte, destaca-se a falta de motivação e interesse dos alunos evadidos e a dificuldade na 

compreensão dos conteúdos. 

 

4.1 PERFIL DOS ALUNOS EVADIDOS 

 

 Com base no estudo feito, foram coletadas várias informações significativas em relação 

ao perfil dos alunos através dos questionários aplicados. 

 

Gráfico 1 – Faixa etária dos alunos entrevistados. 

 
Fonte: Elaboração própria (2019), com base em pesquisa de campo construído com o auxílio do Google Forms. 

 

 O gráfico 1, mostra a faixa etária dos alunos evadidos entrevistados. É possível observar 

que de 35 alunos, 18 deles, ou seja, 51,4% se encontram na faixa etária de idade entre 19 e 23 

anos; 3 alunos correspondem a faixa etária de idade entre 14 e 18 (8,6%); 9 alunos estão entre 

24 e 29 anos (25,7%) e; 5 deles tem acima de 30 anos (14,3%). 

 É possível observar que a faixa etária de alunos que abandonaram o ensino médio está 

entre pessoas ainda muito jovens, que poderiam está, atualmente, estudando ou até mesmo 

cursando um ensino superior, já que 51,4% dos alunos evadidos, ou seja, a maioria está numa 

idade entre 19 e 23 anos. 
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Gráfico 2 – Sexo dos alunos entrevistados. 

 
Fonte: Elaboração própria (2019), com base em pesquisa de campo construído com o auxílio do Google Forms. 

 

No gráfico 2, pode ser visto que a maior parte dos alunos entrevistados correspondem 

ao sexo feminino. Dos 35 alunos, 19 (54,3%) deles são do sexo feminino, enquanto 16 (45,7%) 

são do sexo masculino. 

Segundo pesquisa do PNAD (2015), entre os jovens que deixaram os estudos no Ensino 

Médio, os meninos e homens empregados em atividade remunerada superam em mais de duas 

vezes as meninas e mulheres na mesma situação: eles são 43%, e elas, 18,3% do total de jovens 

fora da escola. 

 Com isso, pode-se apontar que, segundo a pesquisa feita, as mulheres estão entre a 

maioria dos alunos entrevistados que abandonaram a escola no ensino médio. 

 

Gráfico 3 – Série em que os alunos pararam de estudar. 

 
Fonte: Elaboração própria (2019), com base em pesquisa de campo construído com o auxílio do Google Forms. 

  

 Segundo dados do Inep (2015), o primeiro ano do ensino médio é a série escolar com o 

maior percentual de reprovação e evasão da educação básica com 15,3% e 12,9%, 

respectivamente, durante o Censo Escolar 2014/2015. 

 Os resultados do gráfico 3, não se mostra diferente da pesquisa feita pelo Inep (2015), 

pois 42,9% dos alunos abandonaram a escola na primeira série do ensino médio. O resultado 

do abandono na segunda e terceira série do ensino médio é de, respectivamente, 31,4% e 25,7% 

dos 35 alunos evadidos. 
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Gráfico 4 – Idade que os alunos pararam de estudar. 

 
Fonte: Elaboração própria (2019), com base em pesquisa de campo construído com o auxílio do Google Forms. 

 

 Através do gráfico 4 pode-se observar que, a idade em que os alunos entrevistados 

param de estudar correspondem, a maior parte, a faixa etária de idade entre 14 e 18 anos, o que 

representa (57,1%) do total de 35 alunos; em segundo lugar está a faixa etária de alunos entre 

19 e 24 anos (31,4%); e por fim os alunos que estão entre 25 e 30 anos (11,4%). 

 Segundo o IBGE (2014), o número de alunos entre 15 e 17 anos que saem das escolas 

sem concluírem o ensino médio subiu de 5%, em 2004, para 19% em 2014. Ou seja, os 

resultados que mostram o gráfico 4, estão positivamente relacionados aos resultados obtidos 

pela pesquisa citada, pois o maior número de alunos evadidos segundo a pesquisa de campo 

está entre a mesma faixa etária de idade. 

 
Gráfico 5 – Número de desempregados x empregados. 

 
Fonte: Elaboração própria (2019), com base em pesquisa de campo construído com o auxílio do Google Forms. 

 

 O gráfico 5 mostra que 65,7% (23 alunos) do total de 35 alunos entrevistados estão 

atualmente empregados, enquanto que 34,3% (12 alunos) deles encontram-se desempregados. 

 O resultado obtido com relação ao número de desempregados não consentiu com o 

esperado por muitos estudiosos do caso estudado, pois eles afirmam que a evasão escolar pode 
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acarretar em uma seria dificuldade de inclusão no mercado de trabalho. Porém, esse resultado 

se dá pelo fato do número de trabalhos com carteira assinada e também do valor dos salários 

recebidos, isso é explicado, respectivamente, nos gráficos 6 e 7. 

 
Gráfico 6 – Emprego formal x informal. 

 
Fonte: Elaboração própria (2019), com base em pesquisa de campo construído com o auxílio do Google Forms. 

 

 O gráfico 6 nos mostra que o número de pessoas que trabalham em empregos informais, 

superam o número de empregos formais. Apenas 30,4% do total de alunos interrogados 

afirmaram que trabalham com carteira assinada, enquanto que 69,6% deles trabalham sem 

nenhuma garantia ou regulamentação. 

  De acordo com o Inep (2015), o aumento do desemprego na juventude vem 

acompanhado do aumento da evasão escolar, em 2015 foi registrado 224 mil jovens fora da 

escola a mais do que o registrado em 2014, cerca de três vezes mais do que nos anos anteriores. 

 Apesar do resultado obtido no gráfico 5, ou seja, número de empregados ter superado o 

número de desempregados, pode ser visto que, isso se deu pelo fato de que a maioria dos 

entrevistados se encontram trabalhando em empregos informais, sem nenhuma garantia ou 

direitos, e além disso, com remunerações inferiores a um salário mínimo. Isso é mostrado no 

gráfico 7. 
 

Gráfico 7 – Renda mensal dos alunos evadidos.  
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Fonte: Elaboração própria (2019), com base em pesquisa de campo construído com o auxílio de aplicativo para 

criação de planilhas eletrônicas.  

  

 Segundo dados apresentados no gráfico 7, 14 dos 35 alunos evadidos interrogados, ou 

seja, 40% deles recebem remuneração abaixo de um salário mínimo (abaixo de 998,00); 12 

deles não possuem renda alguma; 7 deles recebem entre 1 e 2 salários (entre 998,00 e 1.996,00); 

e apenas 2 deles recebem acima de 3 salários mínimos (acima de 2.994).  

Ao relacionar a Teoria do Capital Humano com os resultados obtidos, pode ser 

observado que, verdadeiramente, o investimento em educação tem uma relação positiva com a 

empregabilidade do indivíduo e consequentemente com o nível de renda do trabalhador. 

Segundo Silva (2009), investir nos indivíduos e promover o aumento de sua produtividade pode 

levar à mobilidade social e melhor distribuição de renda por meio da preparação adequada para 

o trabalho. 

 Além da influência da educação no nível de renda do trabalhador, a educação também 

intervém na empregabilidade das pessoas. No gráfico 8, está apresentado a profissão de cada 

aluno entrevistado, e mais uma vez pode ser visto que a educação é fundamental para criar e 

aumentar o capital humano. É o processo educativo que produzirá algumas atitudes e 

conhecimentos para capacitar para o trabalho (Frigotto,1993). 

Gráfico 8 – Profissão dos entrevistados. 

 
Fonte: Elaboração própria (2019), com base em pesquisa de campo construído com o auxílio de aplicativo para 

criação de planilhas eletrônicas. 

 

 Com relação a profissão dos alunos evasivos entrevistados, o gráfico 8 mostra que estão 

distribuídos em 19 empregos, sendo eles assim divididos entre os alunos: 1 auxiliar de obras; 1 

mecânico de motos; 1 tatuador; 1 operador de máquinas; 2 vendedores; 1 cabeleireiro; 1 ASG 

(auxiliar de serviços gerais); 1 metalúrgico; 2 deles trabalham com bicos, ou seja, serviços 

gerais que geram alguma remuneração; 1 artesanato; 1 manicure; 2 lanchonete; 1 zelador; 2 

depósito de construção; 1 atendente de loja; 1 atendente de lanchonete; 1 revendedora de 

produtos; 1 doméstica, e 1 em loja de brindes personalizados, totalizando ao todo 23 alunos 

empregados dos 35 entrevistados. 
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4.2 CAUSAS DA EVASÃO ESCOLAR DOS ALUNOS 

 

 A causa da evasão escolar de alunos é muito particular de cada um. Porém existem 

vários estudos que comprovam a semelhança de alguns fatores primordiais para a saída de 

alunos da escola.  

Os fatores que podem acarretar a evasão de alunos podem ser intraescolares e/ou 

extraescolares. Os intraescolares são aqueles problemas que acontecem com/dentro da própria 

escola, como por exemplo, a precariedade da infraestrutura escolar, a direção da escola, a 

ausência de professores, ou até mesmo a falta de professores profissionais que consigam 

repassar bem os conteúdos para os alunos. 

 Já os fatores extraescolares, são aqueles que o próprio aluno traz consigo e que ocorrem 

fora da escola. Alguns desses problemas podem ser: a falta de motivação e interesse do aluno; 

a falta de apoio dos pais e familiares; violência doméstica; trabalho precoce; gravidez na 

adolescência; dificuldade de conciliar o trabalho com a escola, etc. 

 Através da pesquisa de campo aplicada, pode ser visto que alguns desses problemas 

foram citados pelos alunos entrevistados, isso é apresentado nos gráficos 9 e 10 a seguir. 

 
Gráfico 9 - Fatores extraescolares que estimularam a evasão dos alunos.

 
Fonte: Elaboração própria (2019), com base em pesquisa de campo construído com o auxílio de aplicativo para 

criação de planilhas eletrônicas. 

 

 No gráfico 9 é apresentado os principais fatores extraescolares apontados pelos alunos 

evadidos entrevistados. Em primeiro lugar está a falta de motivação e interesse dos alunos em 

estudar, pois dos 35 entrevistados 11 deles afirmaram não ter estímulo algum de permanecer na 

escola. Em segundo lugar vem a dificuldade dos alunos de conciliar o trabalho com o colégio, 

as demais causas apontadas pelos alunos é a falta de meio de transporte para chegar à escola, o 

trabalho precoce, gravidez na adolescência, problemas com bullyng e a falta de apoio dos pais 

e familiares para permanecer na escola. 
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Gráfico 10 - Fatores intraescolares que estimularam a evasão dos alunos. 

 
Fonte: Elaboração própria (2019), com base em pesquisa de campo construído com o auxílio de aplicativo para 

criação de planilhas eletrônicas. 

  

 Com relação aos fatores intraescolares apontados pelos alunos interrogados, o problema 

que mais influenciou a evasão dos alunos foi a dificuldade na compreensão dos conteúdos. 

Também foram citados problemas como a falta de vaga nos colégios próximos as suas 

residências, direção escolar, e a falta de professores para lecionar aula. 

 Além das causas que foram apresentadas que podem influenciar a evasão de alunos, a 

evasão para ajudar na renda familiar, sendo, pelo desemprego ou por dificuldade de 

remuneração dos pais, é mais uma causa que pode acarretar na evasão escolar de alunos. 

 
Gráfico 11 – Evasão e renda familiar. 

 
Fonte: Elaboração própria (2019), com base em pesquisa de campo construído com o auxílio do Google Forms.  

  

Segundo dados do gráfico 11, a maioria dos alunos que foram questionados, 

responderam que, precisaram deixar os estudos para ajudar na renda familiar, o que corresponde 

a 18 (51,4%) dos 35 alunos interrogados, enquanto que 17 deles (48,6%) responderam que não 

precisaram abandonar os estudos por essa razão. Ou seja, mais de 50% dos alunos, não 

conseguiram conciliar o trabalho com o colégio, e por isso, deixaram a escola para ajudar com 

a remuneração da família. 
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Gráfico 12 – Evasão e desemprego dos pais. 

 
Fonte: Elaboração própria (2019), com base em pesquisa de campo construído com o auxílio do Google Forms. 

  

Ao relacionarmos esse gráfico (12) com os fatores que influenciaram a saída dos alunos 

da escola, pode ser visto que, a causa da evasão dos alunos entrevistados não está relacionada 

com o desemprego dos pais dos alunos, pois 60% deles afirmaram que os pais estavam 

empregados no momento da evasão, enquanto que 40% afirmaram que os pais se encontravam 

desempregados. Com isso, pode ser notado que, esse fator não influenciou para a saída da 

maioria dos alunos da escola. 

 

4.3 A RELAÇÃO ENTRE NÍVEL DE ESCOLARIDADE DOS PAIS NO EMPREGO E 

NA RENDA 

 

O nível educacional dos indivíduos pode ser apontado como uma causa da desigualdade 

de renda presente em várias regiões do nosso país. O alcance de habilidades e conhecimentos 

através do estudo é reproduzido na produtividade do indivíduo de maneira que ele consiga um 

maior retorno em forma de emprego e renda. 

A teoria do capital humano afirma que, quanto maior o nível de escolaridade do 

indivíduo, maior é a sua empregabilidade e renda. A probabilidade de retornos positivos em 

relação a emprego e renda de pessoas que investem na sua própria educação é bem maior do 

que indivíduos que não conseguem concluir os estudos, por exemplo. Os gráficos 13 e 14 

mostram a escolaridade dos pais dos alunos evasivos entrevistados através da pesquisa de 

campo aplicada. 
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Gráfico 13 – Escolaridade da mãe. 

 
Fonte: Elaboração própria (2019), com base em pesquisa de campo construído com o auxílio de aplicativo para 

criação de planilhas eletrônicas. 

 

É apresentado no gráfico acima, o nível de escolaridade das mães dos 35 alunos evasivos 

que foram interrogados. Pode ser visto que a maioria das mães dos alunos, ou seja, 14 delas, 

não conseguiram concluir o ensino fundamental; outras 6 estão na faixa de semianalfabetismo; 

5 são analfabetos; 2 delas não conseguiram terminar o ensino médio e 4 delas concluíram o 

ensino médio. 

 
Gráfico 14 – Nível de escolaridade do pai.  

 
Fonte: Elaboração própria (2019), com base em pesquisa de campo construído com o auxílio de aplicativo para 

criação de planilhas eletrônicas. 

 

 O gráfico acima mostra o grau de escolaridade dos pais dos alunos entrevistados. É 

possível ver que, semelhantemente ao caso do nível de escolaridade das mães dos alunos 

evasivos, a educação dos pais também se encontra em um muito baixo. 

 A maioria dos pais não terminou se quer o ensino fundamental, o que corresponde a 10 

casos dos 35 interrogados; 9 deles são semianalfabetos; 9 são analfabetos; 5 deles tem o ensino 

fundamental completo e 2 deles concluíram o ensino médio. 

Através da análise dos gráficos anteriores, pode ser visto que a teoria do capital humano 

se relaciona de forma positiva com esses casos, pois, ela afirma que, o nível de escolaridade 
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dos pais tem influência sobre a educação dos filhos, ou seja, quanto maior o grau de instrução 

dos pais, maior a escolaridade dos filhos. 

 
Gráfico 15 – Profissão da mãe.  

 
Fonte: Elaboração própria (2019), com base em pesquisa de campo construído com o auxílio de aplicativo para 

criação de planilhas eletrônicas. 

 

 O gráfico 15, apresenta as profissões de cada mãe dos alunos entrevistados, nota-se que 

a maioria das mães não possui remuneração alguma, pois 11, do total de 35 mães, são donas de 

casa. As demais profissões estão assim distribuídas: 7 são domesticas, ou seja, trabalham com 

faxinas; 7 são agricultoras; 3 são ASG (auxiliar de serviços gerais); 1 é costureira; 1 é copeira 

hospitalar; 2 são aposentadas; 1 é autônoma; 1 é pasteleira; e 1 é cabeleireira. 

 
Gráfico 16 – Profissão do pai. 

 
Fonte: Elaboração própria (2019), com base em pesquisa de campo construído com o auxílio de aplicativo para 

criação de planilhas eletrônicas. 

 No gráfico acima (16), estão expostas as profissões dos pais dos alunos interrogados. 

Pode ser observado que 10 dos 35 pais, ou seja, a maioria deles trabalha na agricultura. Os 

diferentes empregos estão assim colocados: 1 é pedreiro; 1 é pintor; 1 é trocador; 2 trabalham 

com bicos; 2 são açougueiros; 2 são motoristas; 1 é caminhoneiro; 1 é concursado pela CAERN; 

1 é vaqueiro; 1 é borracheiro; 1 é aposentado; 1 é pizzaiolo; 3 são autônomos; 1 está 

desempregado; 1 é pescador; 1 é mecânico; 1 é pasteleiro; 1 é eletricista; e 2 deles não são 
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citados, pelo fato dos entrevistados não terem nenhum contato com os pais, portanto, não sabem 

em que se ocupam. 

  
Gráfico 17 – Renda mensal da família dos alunos evadidos. 

 
Fonte: Elaboração própria (2019), com base em pesquisa de campo construído com o auxílio de aplicativo para 

criação de planilhas eletrônicas.  

 

 A renda mensal das famílias dos alunos evadidos é mostrado no gráfico acima (17). É 

possível observar que a maioria das famílias recebem entre 1 e 2 salários mínimos, ou seja, 60% 

das famílias (21 de 35). Enquanto que, 8 delas recebem abaixo de um salário mínimo; 3 recebem 

entre 2 e 3 salários mínimos e, por fim, 3 delas recebem acima de 3 salários. 

Com isso, pode ser visto que, a teoria do capital humano está positivamente relacionada 

com os resultados obtidos através da pesquisa, pois de todas as famílias estudadas nenhuma 

delas, se quer, iniciaram o ensino superior, apenas duas delas consegui concluir o ensino médio. 

Com relação a renda familiar, houve apenas três casos que apontaram uma remuneração que 

supera 3 salários mínimos. Isso se dá, segundo a teoria do capital humano, pelo fato de que, a 

qualificação proveniente do investimento em educação dos pais dos entrevistados não foi 

suficiente para elevar a produtividade e empregabilidade e, com isso, conseguirem obter um 

nível superior de renda. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir dos resultados apresentados a respeito das causas da evasão escolar dos alunos 

da Escola Estadual Professor Antonio Dantas de Apodi-RN, conclui-se que a maioria dos 

problemas são surgidos a partir de fatores extraescolares, ou seja, problemas que são gerados 

fora da escola.   

É preciso que medidas sejam tomadas a partir dos próprios alunos e de seus familiares 

ou responsáveis, pois as causas da evasão escolar vêm dos alunos, uma vez que possuem a 

dificuldade de conciliar o trabalho com o colégio, e por outro lado, a falta de interesse de parte 

dos alunos de permanecer na escola. 

Cabe aos pais serem conscientizados da importância do filho estar na escola, pois a 

família é apontada como fator determinante do fracasso escolar do aluno, seja pela falta de 

acompanhamento nas atividades, seja pelas condições de vida oferecidas ao filho, ou até mesmo 

pela falta de influência sobre a importância de sua permanência na escola. 
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São necessárias ações governamentais que visem à melhoria de níveis de emprego, isso 

possibilita aos pais com rendas inferiores, condições de arcar com as despesas do filho e sua 

permanência na sala de aula, para que o aluno siga seus estudos sem preocupação com sua 

sobrevivência fora da escola. Além disso, também cabe ao governo, expandir o acesso à 

educação com qualidade e igualdade para toda a população.  

A infraestrutura escolar da escola é um fator muito importante em relação ao caso 

estudado. Cabe aos governantes dar mais importância às infraestruturas escolares e investir 

mais em qualidade física da escola, dando ao aluno maior incentivo a frequentá-la, com salas 

pouco lotadas, ventilados, com oportunidade de acesso a esportes e com professores experientes 

que repassem os conteúdos com qualidade. 

Aos professores cabe investir em seu próprio nível educacional, que visam o aumento 

de sua capacidade produtiva com a realização de cursos profissionalizantes e especializações.  

É importante ressaltar que os métodos usados pelos professores em sala de aula também 

influenciam na permanência do aluno na escola. Portanto, é interessante a elaboração de planos 

de aula que contenham atividades estimulativas e construtivas correspondentes ao assunto 

abordado. 

Em relação ao aluno, é importante o incentivo tanto dos pais quanto dos professores 

para que tenham maior motivação às aulas, mostrando-lhe a importância da escola para ele. 

Desse modo, é através da mobilização de todos os envolvidos na educação do aluno que 

o problema da evasão escolar pode ser amenizado.  Pois, a presença do governo (através de 

investimentos e programas), pais e familiares, professores e colaboradores são indispensáveis 

para uma educação de qualidade. Tendo em vista que, é através dos mesmos que o aluno é 

influenciado, e dessa forma, surge à motivação de permanecer na escola. 
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Resumo 

São vários os motivos que levam os trabalhadores a terem disparidades em seus salários, um 

desses inúmeros fatores seriam os diferentes níveis de instrução que cada um deles conseguiu 

atingir ao longo de sua vida escolar. A discursão em torno do peso exercido pela educação como 

fator elucidativo do diferencial de renda presente no Brasil e fora dele é intensa. São inúmeros 

os autores que discutem essa temática e muitos deles chegam a concluir que à medida que o 

indivíduo aumenta o seu nível de escolaridade, este vai adquirindo mais conhecimentos que no 

futuro torna essas pessoas mais produtivas no mercado de trabalho levando as mesmas a 

obterem salários mais elevados. Este trabalho tem por objetivo expor como os diferentes níveis 

de instrução geram fatores diferenciais nos indivíduos e como eles influenciam os salários dos 

mesmos no Brasil. Para isso serão utilizados dados da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios contínua (PNAD) que mostram como o rendimento médio nominal se elevou à 

medida que ascendeu o nível de instrução dos trabalhadores. Os dados da PNAD mostraram 

que quando o nível de instrução do trabalhador aumentou os retornos em rendimento médio 

nominal também se elevaram e que os maiores retornos foram alcançados por indivíduos que 

conseguiram concluir o ensino superior. 

Palavras-chave: Nível de instrução. Diferencial de renda. Rendimento médio nominal.  
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Abstract 

There are several reasons why workers have disparities in their wages, one of many factors 

being the different levels of education that each of them has achieved throughout their school 

life. The discourse around the weight exerted by education as an elucidating factor of the 

income differential present in Brazil and abroad is intense. There are many authors who discuss 

this theme and many of them come to the conclusion that as the individual increases his level 

of education, the latter will acquire more knowledge that in the future makes these people more 

productive in the labor market leading them to obtain salaries higher. This paper aims to explain 

how the different levels of education generate differential factors in individuals and how they 

influence their salaries in Brazil. For this purpose, data from the National Household Sample 

Survey (PNAD) will be used, which show how the average nominal income increased as the 

level of education of workers increased. Data from the PNAD showed that when the level of 

education of the worker increased returns in nominal average income also rose and that the 

highest returns were achieved by individuals who were able to complete higher education. 

 

Keywords: Level of education. Income differential. Average nominal yield. 

 

 

1. Introdução 

 

O processo de educação brasileiro é considerado lento quando comparado com outros 

países que possuem níveis de desenvolvimento inferior, e também se caracteriza por ser muito 

desigual e concentrado em uma parcela da população. A discursão em torno do peso exercido 

pela educação como fator elucidativo do diferencial de renda presente no Brasil é intenso. No 

que diz respeito à produtividade dos trabalhadores, estudos apontam que o nível de 

produtividade de um indivíduo está positivamente relacionado com seu nível de escolaridade, 

assim diferentes níveis de escolaridade geram níveis de produtividade distintos (CURI, 2005). 

O motivo de estudar a relação entre o nível de escolaridade e o êxito alcançado no 

mercado de trabalho é a busca por uma explicação que justifique como os diferentes níveis de 

escolaridade geram diferenciais nos salários dos trabalhadores (Katz e Autor, 1999 apud 

SACHSIDA, 2004). Corroborando com as conclusões de Sachsida, os estudiosos Viana e Lima 

(2010) evidenciam o motivo do interesse no estudo do capital humano1. Segundo eles, a 

educação torna as pessoas mais produtivas, eleva seus salários e influencia o progresso 

econômico. 

Estudos apontam que cerca de 12% a 36% do diferencial de renda é explicado pelas 

diferenças no nível de escolaridade (SALVATO, FERREIRA & DUARTE, 2010). Sendo 

assim, pessoas com mais anos de estudo tendem a receber salários maiores, isso se deve aos 

diferentes níveis de capital humano (escolaridade) acumulado por cada indivíduo ao longo de 

sua vida. Outros estudos além de levar em consideração a variável educação, também 

consideram os efeitos que a qualidade da mesma provoca nos indivíduos. Como exemplo de 

estudos que levam em consideração a variável qualidade do capital humano, temos o estudo de 

Hanushek e Kimko (2000), este indica forte relação entre qualidade do crescimento da educação 

e crescimento da renda per capta. E também é encontrada uma relação positiva entre qualidade 

 
1 É um conjunto de habilidades cognitivas adquiridas mediante o investimento individual em conhecimento que 

permite a aqueles que a possuem executar suas funções no mercado de trabalho de forma produtiva (LIMA, 1980). 
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e as taxas de crescimento da renda real per capta nos estudos de Barro e Lee (2001). Esses 

estudos internacionais mostram que não é só uma questão de quantidade, mas também de 

qualidade, e que está última seria condição determinante dos salários dos trabalhadores e de 

ganhos de produtividade. 

Segundo levantamento feito pelo MEC em 2003, 40% dos alunos que concluem a 

terceira série do ensino médio tem desempenho em leitura considerado crítico ou muito crítico, 

sendo que no Norte e Nordeste esse valor chega a 51% e 48%, respectivamente, enquanto que 

para o Sul a proporção é de 29%. (MENEZES, 2004). A comprovação da queda na qualidade 

do ensino no país, tanto no ensino público quanto no privado em alguns anos realimenta a 

discussão dos impactos futuros do profissional desses jovens no mercado de trabalho e a sua 

remuneração.  

De acordo com economistas como Ricardo Paes e Barros, o Brasil hoje possui a maior 

juventude (faixa dos 15 aos 29 anos) de todos os tempos, aproximadamente 50 milhões de 

pessoas, um número que dificilmente alcançaremos novamente (PEREIRA, 2016). Número este 

que, por sua vez convive com indicadores ruins, como o de violência, criminalidade, 

desigualdades, exclusão e um atraso educacional de muitos anos, quando comparado com 

outros países que anos atrás apresentaram um cenário semelhante ao do Brasil. 

Diante deste contexto, este trabalho de pesquisa tem por objetivo explicar a influência 

que o grau de escolaridade tem sobre o nível de remuneração dos trabalhadores no Brasil, 

buscando esclarecer quais fatores são responsáveis por gerar disparidades nos níveis de 

instrução dos trabalhadores; e elucidar qual o diferencial nos rendimentos dos trabalhadores 

com diferentes níveis de escolaridade. 

Para a realização deste estudo usou-se como metodologia os dados da Pesquisa Nacional 

Por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD) com periodicidade do primeiro trimestre de 2012 

ao quarto trimestre de 2018. 
 

 

2. Metodologia  

 

Os dados utilizados neste trabalho são oriundos da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios Contínua (PNAD). A PNAD Contínua tem por objetivo elaborar indicadores para 

observar as variações trimestrais e as mudanças que ocorrem a médio e longo prazo, da força 

de trabalho e demais informações que são essenciais ao estudo e desenvolvimento 

socioeconômico do país. 

 Para a execução da análise em questão trabalhou-se com os dados da PNAD contínua 

dos anos 2012 a 2018 com periodicidade trimestral. 

São vários os períodos de referência utilizados para a PNAD, no caso deste estudo os 

dados de nível de instrução e rendimento médio nominal foram captados no mês de referência, 

que seria o mês anterior ao que contém a semana de referência2. Esse intervalo de tempo é 

utilizado na captação dos rendimentos de trabalho efetivamente obtidos, além de outros 

rendimentos como pensão alimentícia, seguro desemprego e etc. 

 
2 É a semana de domingo a sábado que antecede a semana de entrevista. Esse período é utilizado, por exemplo, na 

captação de pessoas ocupadas, dias e horas trabalhados efetivamente, dedicação à atividade de produção para o 

consumo particular e construção para o uso particular e dedicação à atividade de cuidado de pessoas. 
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A PNAD Contínua propõe-se a produzir indicadores para acompanhar as oscilações 

trimestrais e a evolução, a médio e longo prazo, da força de trabalho e outras informações 

essenciais para o estudo e desenvolvimento socioeconômico do país. 

A pesquisa é feita através de uma amostra probabilística de domicílios, retirada de uma 

amostra mestra de setores censitários, de forma a assegurar a representatividade dos resultados 

para os vários níveis geográficos definidos: Brasil, Grandes Regiões, Unidades da Federação e 

Regiões Metropolitanas que compreendem os municípios das capitais. 

Em todo trimestre, a PNAD Contínua pesquisa em torno de 211 000 domicílios cerca 

de 16 000 setores censitários. A maior parte de municípios, de setores censitários e de 

residências pesquisadas, em relação à PNAD3, possibilita um ganho considerável na exatidão 

das estimativas, principalmente nas Unidades de Federação com um tamanho de população 

inferior e nas áreas rurais. 

Cada residência escolhida para a pesquisa é visitada cinco vezes, no decorrer de cinco 

trimestres consecutivos. Deste modo, uma residência é visitada pela segunda vez três meses 

após a primeira visita, pela terceira vez três meses após a segunda visita, e assim prossegue. 

Isso equivale a dizer que a pesquisa segue um esquema de rotação intitulado 1-2(5) onde, de 

um trimestre para o seguinte, há uma sobreposição de 80% das residências e de um trimestre 

para o mesmo trimestre do ano sequente, de 20%.  

Na PNAD Contínua, as informações sobre o assunto trabalho são captadas em dois 

questionários: um abreviado, restrito a dados sobre o trabalho que produz valores para o 

domicílio, ou seja, cuja produção é orientada para o mercado; e um estendido, de nível mais 

extensivo, utilizado na primeira entrevista de cada domicílio, este inclui além das variáveis 

inclusas no abreviado, informações sobre outros tipos de trabalho, cuja produção não é 

orientada para o mercado. 

Para produzir informações trimestrais, o questionário abreviado, juntamente com as 

particularidades básicas dos moradores (condição no domicílio, sexo, idade, cor ou raça e 

educação) são apurados em 100% dos domicílios pesquisados em cada trimestre. 

 

2.1 CARACTERÍSTICAS DE EDUCAÇÃO 

 As características de educação são investigadas para todos os indivíduos de 5 anos ou 

mais de idade. 

 

2.1.1 Nível de Instrução 

 

A classificação do indivíduo segundo o nível de instrução foi conseguida em função das 

informações da série ou ano, nível ou grau no qual o indivíduo estava frequentando ou havia 

frequentado e da sua conclusão, conciliando os sistemas de ensino anteriores com o atual. 

 

 Sem instrução 

Pessoa que: 

– nunca frequentou escola; 

 

– que frequentava: a pré-escola; a alfabetização de jovens e adultos; a primeira série do ensino 

fundamental regular seriado com período de 8 anos ou da educação de jovens e adultos ou 

 
3 A PNAD 2012 pesquisou 147 203 domicílios em 9 116 setores censitários, distribuídos em 1 100 municípios 

brasileiros. 
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supletivo do ensino fundamental; o primeiro ou o segundo ano do ensino fundamental regular 

seriado com período de nove anos; o ensino fundamental regular não seriado; a educação de 

jovens e adultos ou supletivo do ensino fundamental não seriado; ou 

 

– que não frequentava, entretanto já frequentou: a classe de alfabetização; a alfabetização de 

jovens e adultos; o antigo primário (elementar), o primeiro grau, o ensino fundamental regular 

seriado com período de 8 anos ou a educação de jovens e adultos ou supletivo do ensino 

fundamental, mas não conseguiu, com aprovação, a primeira série destes cursos; o ensino 

fundamental regular seriado com período de nove anos, mas, no máximo, conseguiu, com 

aprovação, o primeiro ano deste curso; o ensino fundamental regular não seriado ou a educação 

de jovens e adultos ou supletivo do ensino fundamental não seriado, mas não completou estes 

cursos. 

 

Ensino fundamental incompleto ou equivalente 

 

Pessoa que: 

– frequentava: da segunda a oitava série do ensino fundamental regular seriado com período de 

oito anos ou da educação de jovens e adultos ou supletivo do ensino fundamental; do terceiro 

ao nono ano do ensino fundamental regular seriado com período de nove anos; ou 

 

– não frequentava, entretanto já frequentou: o antigo primário (elementar) e concluiu, com 

aprovação, pelo menos a primeira série deste curso; o antigo ginásio (médio primeiro ciclo), 

porém não concluiu este curso; o primeiro grau, o ensino fundamental regular seriado de 

duração de oito anos ou a educação de jovens e adultos ou supletivo do ensino fundamental e 

concluiu, com aprovação, no mínimo da primeira série e, no máximo, a sétima série destes 

cursos; o ensino fundamental regular seriado com período de 9 anos e concluiu, com aprovação, 

no mínimo da segunda série e, no máximo, a oitava série deste curso. 

 

Ensino fundamental completo ou equivalente 

 

Pessoa que: 

– frequentava: a primeira série do ensino médio regular seriado ou a educação de jovens e 

adultos ou o supletivo do ensino médio; o ensino médio regular não seriado; a educação de 

jovens e adultos ou o supletivo do ensino médio não seriado; 

 

– não frequentava, entretanto já frequentou e completou, com aprovação: o antigo ginásio 

(médio primeiro ciclo), o primeiro grau, o ensino fundamental regular, com período de oito 

anos ou nove anos; a educação de jovens e adultos ou supletivo do ensino fundamental; ou 

 

– não frequentava, porem já frequentou: o antigo científico, clássico ou normal (médio segundo 

ciclo), o segundo grau, o ensino médio regular, a educação de jovens e adultos ou supletivo do 

ensino médio, porém não concluiu, com aprovação, a primeira série destes cursos; o antigo 

científico, clássico (médio segundo ciclo) não seriado, o segundo grau não seriado, o ensino 

médio regular não seriado, a educação de jovens e adultos ou supletivo do ensino médio não 

seriado, contudo não conseguiu concluir estes cursos. 

 

Ensino médio incompleto ou equivalente 
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Pessoa que: 

– frequentava: da segunda a quarta série do ensino médio regular seriado, ou da segunda a 

terceira série da educação de jovens e adultos ou supletivo do ensino médio; ou 

 

 – não frequentava, mas já frequentou: o antigo científico, clássico ou normal (médio segundo 

ciclo) seriado, o segundo grau ou o ensino médio regular seriado, a educação de jovens e adultos 

ou supletivo do ensino médio seriado e concluiu, com aprovação, pelo menos a primeira série, 

porém não conseguiu concluir estes cursos. 

 

Ensino médio completo ou equivalente 

 

Pessoa que: 

– frequentava: o primeiro ano de curso superior de graduação e não conseguia concluir outro 

curso superior de graduação; ou 

 

– não frequentava, porem já frequentou: o antigo científico, clássico ou normal (médio segundo 

ciclo), o segundo grau, o ensino médio regular ou a educação de jovens e adultos ou supletivo 

do ensino médio e concluiu, com aprovação, estes cursos; curso superior de graduação, porém 

não concluiu o primeiro ano deste curso. 

 

Superior incompleto ou equivalente 

 

Pessoa que: 

– frequentava: do segundo ao sexto ano de curso superior de graduação e não conseguiu 

concluir outro curso superior de graduação; ou 

 

– não frequentava, porém já frequentou: curso superior de graduação e conseguiu concluir, com 

aprovação, no mínimo o primeiro ano, porém não concluiu o curso. 

 

Superior completo 

 

Pessoa que: 

– frequentava: mestrado ou doutorado; ou curso superior de graduação e que já conseguiu 

concluir, com aprovação, outro curso superior de graduação; 

 

– não frequentava, entretanto já frequentou: mestrado ou doutorado; ou 

 

– não frequentava, porém já frequentou e conseguiu concluir, com aprovação, curso superior 

de graduação. 

 

3. ANÁLISE DO NÍVEL DE INSTRUÇÃO EM RELAÇÃO À RENDA 

A relação estabelecida entre o nível educacional e os salários no Brasil como já foram 

discutidos anteriormente pelos inúmeros autores e estudiosos sobre a temática, nos leva a 

entender que à medida que o nível educacional de um trabalhador aumenta também se elevam 

as suas capacidades intelectuais, permitindo que o mesmo seja mais produtivo na execução de 

suas tarefas no mercado de trabalho. E à medida que se tornam mais produtivos passam a ter a 
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competência de ocupar cargos mais importantes que consequentemente lhes proporcionam 

remunerações mais elevadas. 

Para visualizar isso na prática, a seguir serão analisados um conjunto de dados da PNAD 

contínua que contêm os rendimentos médios nominais habitualmente recebidos no mês de 

referência do trabalho principal e de todos os trabalhos por níveis de instrução.  

 

3.1. ANÁLISE DO DIFERENCIAL NOS RENDIMENTOS DOS 

TRABALHADORES COM DIFERENTES NÍVEIS DE ESCOLARIDADE 
 

Quando se analisa os dados coletados quanto ao Brasil observa-se que os trabalhadores 

com ENS.F.C que conseguem elevar o seu nível de escolaridade para ENS.M.C tem acréscimos 

em seu RMN de 28,6% no primeiro trimestre de 2012 valor este que é um pouco acima da 

média de elevação percentual trimestral do mesmo ano que foi de 25,7%. Ao observar 

graficamente os dados constata-se que no ano de 2012 a média de elevação percentual trimestral 

de RMN teve maior crescimento em relação aos demais períodos. 

Gráfico 1 – Média de elevação percentual trimestral de RMN de cada ano. 

 
Fonte: IBGE 

 

Pode-se aferir que essa tendência de crescimento da RMN pode estar relacionada com 

o fato de que a média percentual trimestral da taxa de desocupação4 em 2012 ter sido de 7,4%, 

a qual foi uma das três melhores taxas considerando todo o período de análise. Graficamente 

temos: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Taxa de desocupação e subutilização da força de trabalho, na semana de referência, das pessoas com 14 anos 

ou mais de idade. 
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Gráfico 2 – Média da taxa de desocupação (%). 

                                  
Fonte: IBGE 

 

Nos dois anos seguintes (2013 e 2014) a taxa de desocupação está em declínio e têm 

suas médias percentuais trimestrais nesses dois anos de respectivamente 7,1 e 6,8%. Essa 

tendência de uma menor taxa de desocupação teoricamente reduz a quantidade de pessoas sem 

emprego, ou seja, reduz a procura, admitindo que antes o mercado estivesse em equilíbrio e que 

agora após o declínio da taxa de desocupação a oferta de empregos estaria maior que a procura 

pelo mesmo. Para incentivar a procura por emprego que faria a economia sair desse 

desequilíbrio o mercado eleva as remunerações dos cargos com menor procura, isso 

teoricamente elevaria o interesse por emprego fazendo a oferta e a procura atingirem o 

equilíbrio novamente. Em outras palavras com a redução da taxa de desocupação de 2012 a 

2013 era de se esperar que isso afetasse o RMN fazendo com que o mesmo tivesse maiores 

acréscimos neste mesmo período, mas isso não ocorreu, talvez pelo fato de a redução ter sido 

leve. 

No ano de 2013 essa média se manteve muito próxima do ano anterior, sendo de 25%. 

A partir de 2014 inicia-se uma tendência de menores acréscimos no RMN que têm sua média 

de elevação percentual trimestral reduzida para 22%. Nos anos seguintes ocorre uma pequena 

elevação seguida de reduções na média de elevação percentual trimestral do RMN de 22,9; 

20,9; 19,8 e 20,4% respectivamente de 2015 a 2018.  

Ao observar o período de 2015 a 2017 percebe-se que a média percentual trimestral da 

taxa de desocupação está em ascensão com valores de 8,5; 11,5; e 12,7% respectivamente. 

Então neste caso o aumento da taxa de desocupação ter ocorrido ao mesmo tempo em que o 

RMN está caindo pode significar que o aumento de desempregados nesse período influenciou 

via aumento de procura uma queda nas remunerações ofertadas no mercado de trabalho, em 

outras palavras, uma redução no RMN.  

Cabe destacar que foi no ano de 2017 que ocorreram os menores acréscimos em RMN 

já que a média de elevação percentual trimestral do RMN foi a menor dentre os períodos de 

análise. E também foi neste mesmo ano que a média percentual trimestral da taxa de 

desocupação foi a maior de todos considerando todo o período de análise.  

  No ano de 2018 a média de elevação percentual trimestral do RMN aumenta para 20,4%, 

esse leve aumento é insuficiente para retomar o patamar de RMN de 2012. Esse leve aumento 
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bate com uma redução da média percentual trimestral da taxa de desocupação que em 2018 foi 

de 12,2%.  

O indivíduo que sai do ENS.M.C e chega ao ENS.S.C no Brasil ao longo do período de 

análise tem um aumento bastante significativo no qual o incremento de rendimento médio 

nominal no primeiro trimestre de 2012 é de 178%, esse valor fica bem próximo da média da 

elevação percentual trimestral do RMN deste mesmo ano, que é de 177,6%.  

No ano seguinte (2013) essa média de elevação percentual trimestral é de 171,4%, ou 

seja, ocorreu uma pequena queda em relação ao ano anterior. Também se deve salientar que 

nesse ano a média de elevação percentual trimestral do RMN foi a menor dentre o período de 

análise, isso fica bem claro quando vemos a representação gráfica dos dados referentes ao 

Brasil.  

 

Gráfico 3 – Média da elevação percentual trimestral de RMN de cada ano.        

                                   

 Fonte: IBGE                                               

 

Em 2014 o RMN possui uma tendência de maiores acréscimos no qual a média de 

elevação percentual trimestral é de 176,2%, ou seja, o RMN quase chega ao patamar que tinha 

em 2012.  

Em 2015 essa tendência de maiores acréscimos em RMN continua de tal forma que a 

média percentual trimestral nesse ano é de 178,2% superando por pouco o patamar de 2012. 

Mas este não foi o maior acréscimo em RMN detectado durante o período de análise, a maior 

média de elevação percentual trimestral de RMN é de 184% e ocorre no ano de 2017 (gráfico 

2). No ano seguinte ocorre uma redução da média de elevação percentual trimestral de RMN, 

mas esta não é forte o suficiente para que fique abaixo do patamar de 2012.  

Analisando sobre o ponto de vista da taxa de desocupação observa-se que de 2012 a 

2014 a média percentual trimestral da taxa de desocupação está caindo, com valores de 7,4; 7,1 

e 6,8% respectivamente. Pode-se observar melhor essa tendência de redução graficamente: 
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Gráfico 4 – Média percentual trimestral da taxa de desocupação (%). 

  
Fonte: IBGE 

 

A princípio as reduções que ocorrem de 2012 a 2013 (de 7,4 para 7,1) não surtem efeito 

sobre o RMN já que este também está diminuindo nesse mesmo espaço de tempo. Já em 2014 

a média percentual da taxa de desocupação continua com tendência de redução chegando a 

6,8%, que coincide com um aumento da taxa percentual trimestral de RMN com valor de 

176,2%. Assim podemos aferir que a redução na taxa de desocupação de 2013 para 2014 pode 

ter contribuído com o crescimento do RMN já que uma menor taxa de desocupados pode 

significar menos gente em busca de emprego, e para evitar que algumas vagas fiquem ociosas 

o mercado de trabalho eleva as remunerações de algumas profissões incentivando assim a 

procura pelas mesmas.  

Agora quando olhamos esse mesmo cenário por região, é possível aferir que algumas 

delas se destacam por ter os maiores e os menores acréscimos quando o trabalhador eleva seu 

nível de escolaridade de ENS.F.C para ENS.M.C. Quando consideramos a média de elevação 

percentual de todos os trimestres que compõe os anos de 2012 a 2018 referentes as cinco regiões 

conforme o gráfico a seguir percebe-se que os maiores elevações em RMN dentre o período de 

análise ocorreram na região Nordeste, que foram de 32,8%. 

 

Gráfico 5 – Média de elevação percentual do RMN de todo o período de análise.        

                      
Fonte: IBGE 
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Ao observar paulatinamente o comportamento dos acréscimos em RMN nessa região 

dentro do período de análise verifica-se que no primeiro trimestre de 2012 os acréscimos em 

RMN são de 41,7% valor este que está um pouco acima da média de elevação percentual 

trimestral de 2012 que foi de 38,7%. Considerando todo o período de análise os dados mostram 

que 2012 foi o ano com a maior média de elevação percentual trimestral, ou seja, conforme o 

gráfico:  

 

 Gráfico 6 – Média de elevação percentual trimestral de cada ano do RMN.        

                               
Fonte: IBGE 

 

Considerando a média da taxa de desocupação da região Nordeste mostrada no gráfico 

7 pode se especular que o fato de o ano de 2012 ter tido a maior média de elevação percentual 

trimestral de RMN pode estar relacionado com a taxa de desocupação daquele mesmo ano que 

foi de 9,5%, a segunda menor do intervalo de pesquisa. Admitindo a hipótese de ceteris paribus, 

uma menor taxa de desocupação significa que menos pessoas estão desempregadas, ou seja, 

menor o número de concorrentes a uma vaga de emprego, e quanto menor a concorrência maior 

será a escassez de profissionais o que por fim leva o mercado a oferecer remunerações maiores 

para atrair aqueles profissionais escassos.  

Nos anos seguintes o RMN continua crescendo, porém de forma menos acelerada, nos 

anos de 2013 e 2014 a média de elevação percentual trimestral cai para 35,2% e 30% 

respectivamente. Nesse período a média percentual trimestral da taxa de desocupação está com 

tendência de redução com valores de 9,5; 9,5 e 8,8% respectivamente nos anos de 2012 a 2014. 

Pode se especular que essa tendência de redução da taxa de desocupação tenha ocorrido devido 

às obras da Copa e do Programa Minha Casa Minha Vida que naquele período elevaram o 

número de empregados. Graficamente: 
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Gráfico 7 – Média da taxa de desocupação (%).      

                      
 Fonte: IBGE 

 

Nesse caso a redução da taxa de desocupação não conseguiu gerar efeitos suficientes 

para elevar o RMN. 

 Em 2015 surge uma tendência de aceleração do RMN no qual a média de elevação 

percentual trimestral sobe para 35,7%. Nesse mesmo ano a média percentual trimestral da taxa 

de desocupação aumentou em relação ao ano passado ficando com o valor de 10,3%, esse 

aumento não foi capaz de impedir os acréscimos do RMN no mesmo período. 

 A tendência de aceleração não consegue se perpetuar ficando entre 29 e 30% nos três 

anos seguintes (2016 a 2018), sendo que em 2017 registra a menor média de elevação percentual 

trimestral em RMN que foi de 29,4%, dessa forma não consegue recuperar o patamar que tinha 

no ano de 2012. Nesse mesmo período de tempo a média percentual trimestral da taxa de 

desocupação nos anos de 2016 a 2018 foi respectivamente de 13,6; 15,2; e 14,9%. Observando 

ambos os dados, é possível aferir que maiores taxas de desocupação desses períodos podem ter 

influenciado menores acréscimos no RMN nesse período de tempo. Vale ressaltar também que 

em 2017 ocorre a menor média de elevação percentual trimestral em RMN que foi de 29,4% ao 

mesmo tempo em que a média percentual trimestral da taxa de desocupação atinge seu patamar 

mais alto.  

Pode se especular que a taxa de desocupação possa ter contribuído para que a média 

percentual trimestral do RMN fosse a menor do período de análise, tendo em vista que um 

maior número de desocupados significa mais gente em busca de emprego, e essa maior 

concorrência tende a reduzir as remunerações já que em teoria existe maior procura do que 

oferta de emprego. 

Agora considerando os acréscimos em RMN dos trabalhadores que conseguem evoluir 

o seu nível de escolaridade de ENS.M.C para ENS.S.C verifica-se que novamente a região 

Nordeste é a que mais proporciona acréscimos em RMN, é o que se pode auferir ao examinar 

graficamente a média de elevação percentual de todos os trimestres que compõe os anos de 

2012 a 2018 que no Nordeste foi de 189,7% um pouco acima da média nacional que foi de 

177,6%. 
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Gráfico 8 – Média de elevação percentual do RMN de todo o período de análise.          

            
 Fonte: IBGE 

 

Ao analisar paulatinamente o comportamento dos acréscimos em RMN nessa região 

dentro do período de análise constata-se que no primeiro trimestre de 2012 esse acréscimo é de 

191,1% chegando quase a triplicar o RMN. Esse incremento é um pouco inferior a média de 

elevação percentual trimestral que no mesmo ano foi de 193,1%. A partir de 2013 inicia-se uma 

tendência de menores acréscimos do RMN que se estende ate 2015 com média de elevação 

percentual trimestral de 189,8; 187,1 e 183,5%. Graficamente: 

 

Grafico 9 – Média de elevação percentual trimestral de cada ano do RMN.        

  
 Fonte: IBGE 

 

De 2016 em diante ocorre uma tendência de ascenção do RMN no qual a média da 

elevação percentual trimestral sobe para 186,4% neste mesmo ano e consegue se perpetuar de 

tal forma que no ano seguinte (2017) ultrapassa o patamar de 2012 com uma média de elevação 

percentual trimestral de 195,5% que cai no ano seguinte para 192,7%, ou seja, quase o mesmo 

patamar de 2012. 

Ao analisar sobre o ponto de vista da taxa de desocupaçao percebe-se que de 2012 a 

2013 a média percentual da taxa de desocupaçao permanece a mesma 9,5%. Já em 2014 esta 

média apresenta uma leve redução, diminuindo para 8,8%. Na contra mao do que se espera o 
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RMN esta se elevando durante esse mesmo período, talvez pelo motivo das reduçoes na taxa 

de desocupaçao nao serem tão acentuadas. Graficamente: 
 

   

Grafico 10 – Média da taxa de desocupação (%). 

                       
  Fonte: IBGE 

  

Já em 2015 ocorre uma elevaçao mais acentuada em um período de tempo mais curto 

da média percentual trimestral da taxa de desocupaçao que nesse ano é de 10,3%, e dessa vez a 

média de elevação percentual trimestral de RMN se reduz em relaçao ao ano anterior (de 

187,1% em 2014 para 183,5% em 2015). De 2016 a 2017 a média percentual trimestral da taxa 

de desocupaçao continua com uma tendência de elevação com os respectivos valores 13,6 e 

15,2%, mas esse aumento não consegue influenciar o RMN que continua a subir nesse mesmo 

período. Em 2018 a média percentual trimestral da taxa de desocupação é um pouco menor em 

relação reduçao ao ano anterior 14,9%, isso aparentemente não afeta o RMN pois este cai ao 

invéz de subir. 

Continuando a observar o comportamento do RMN por região pode se observar que a 

regiao Sul foi a que apresentou os menores acréscimos em RMN  quando o trabalhador que 

possui ENS.F.C evolui para ENS.M.C; nota-se isso ao comparar graficamente a média de 

elevaçao percentual por região de todos os trimestres que compreende a análise, que no Sul foi 

de 20,5%. 

Grafico 11 – Média de elevação percentual do RMN de todo o período de análise.           
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Fonte: IBGE 
 

Ao examinar sucessivamente o comportamento dos acréscimos em RMN nessa região 

dentro do período de análise verifica-se que no primeiro trimestre de 2012 os incrementos de 

RMN são de 26,2%, valor este que está um pouco acima da média de elevação percentual 

trimestral deste mesmo ano que foi de 25,3%. Foi neste mesmo ano que o RMN teve acréscimos 

de forma mais acentuada, a média de elevação percentual trimestral ocorreu de forma mais 

acentuada quando comparado aos demais períodos analisados. Graficamente: 

 

Gráfico 12 – Média de elevação percentual trimestral do RMN de cada ano. 

                         
  Fonte: IBGE 

 

De 2013 em diante ocorre uma tendência de menores incrementos de RMN é o que 

indica a média de elevação percentual trimestral que neste ano cai para 22,1% e nos anos 

seguintes seguem a tendência de redução com valores de 21,1; 19,4 e 19,1% respectivamente 

em 2014, 2015 e 2016. Essa tendência de menores incrementos no RMN que se iniciou em 

2013 continua pelos anos seguintes e chega em 2017 com a menor média de elevação percentual 

trimestral, de 17,9%. Em 2018 o RMN tem um leve aumento de sua média de elevação 

percentual trimestral para 19% não conseguindo assim retornar ao patamar de 2012.  

Analisando agora sob o ponto de vista da taxa de desocupação percebe-se que de 2012 

a 2014 a média percentual trimestral da taxa de desocupação está caindo em um ritmo lento 

com os respectivos valores 4,6; 4,3 e 4,1%; Graficamente: 
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Gráfico 13 – Média da taxa de desocupação (%).                     

                       
  Fonte: IBGE 
 

Essa redução parece não gerar efeitos suficientes para elevar o RMN que nesse mesmo 

período está gerando menores acréscimos. De 2015 a 2017 a média percentual trimestral da 

taxa de desocupação começa a apresentar uma tendência de crescimento com os respectivos 

valores 5,6; 7,7 e 8,3%. Nesse momento o crescimento do número de desempregados parece 

estar afetando o RMN que apresenta pequenas quedas em sua média de elevação percentual 

trimestral. Em 2018 a média percentual trimestral da taxa de desocupação tem uma pequena 

queda em relação ao ano anterior, com um valor de 8% dando a entender que apesar a redução 

ter sido pequena esta foi capaz de afetar o RMN provocando uma pequena elevação. 

De forma semelhante os trabalhadores da região Sul que evoluem do ENS.M.C para o 

ENS.S.C também foram os que tiveram os menores acréscimos em RMN em relação as outras 

regiões. A média de elevação percentual dessa região de todos os trimestres que compõe a 

análise foi de 125,8%. O menor dos valores na representação gráfica abaixo: 

 

 

 

Gráfico 14 – Média de elevação percentual do RMN de todo o período de análise. 

                
Fonte: IBGE 
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Ao examinar sucessivamente o comportamento dos acréscimos em RMN nessa região 

dentro do período de análise verifica-se que no primeiro trimestre de 2012 o acréscimo em 

RMN foi de 130%, este valor está um pouco acima da média da elevação percentual trimestral 

de RMN deste mesmo ano que foi de 127%. No ano seguinte (2013) a média de elevação 

percentual trimestral do RMN é um pouco maior, com um valor de 128,7%. Considerando o 

gráfico a seguir, pode-se aferir que em 2013 ocorreu o maior incremento em RMN. 
 

Gráfico 15 – Média de elevação percentual trimestral de cada ano do RMN.                     

                       
 Fonte: IBGE 

 

Em 2014 a média de elevação percentual trimestral do RMN diminui para 125,5%, no 

ano seguinte esse percentual cai para 124,5% fazendo com que o ano de 2015 seja o que 

proporciona os menores incrementos de RMN. Nos anos seguintes a média de variação 

percentual trimestral do RMN fica oscilando entre os valores de 124 e 125% bem próximo do 

patamar de 2012.   

Analisando sobre o ponto de vista da taxa de desocupação percebe-se que ela pouco 

influenciou o RMN nesse período, de 2012 a 2013 a média percentual trimestral da taxa de 

desocupação vem apresentando uma tendência de redução com valores de 4,6 e 4,3%, isso 

parece influenciar o RMN que apresentou um leve acréscimo nesse período. Nos anos seguintes 

a taxa de desocupação entra num período de ascensão conforme mostra o gráfico: 
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Gráfico 16 – Média percentual trimestral da taxa de desocupação de cada ano (%).               

                        
 Fonte: IBGE 
 

Nos anos seguintes ocorre uma tendência de aumento da média percentual trimestral da 

taxa de desocupação, com os respectivos valores, 4,1; 5,6; 7,7; 8,3 e 8% mas isso não gera 

influência o suficiente para alterar a média percentual trimestral do RMN que fica num valor 

bem estável (entre 124 e 125%). 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

São várias as discussões teóricas de como a remuneração dos trabalhadores tende a 

aumentar conforme o mesmo consegue elevar seu nível de escolaridade, e vários dos autores 

chegam a uma conclusão semelhante, de que à medida que um indivíduo eleva seu nível de 

conhecimento este vai melhorando suas capacidades cognitivas, ou seja, esse indivíduo 

provavelmente será capaz de pensar, refletir, analisar, calcular e criar de uma forma bem mais 

sensata. Quando se aplica isso ao contexto do mercado de trabalho esse profissional tende a 

usar sua força de trabalho de uma forma mais racional, tornando ele mais produtivo, sendo 

capaz de gerar mais lucros para si e para a economia. Assim se parte significativa dos 

profissionais de um país se tornaram mais produtivos esta nação passa a explorar seus recursos 

de uma forma mais eficiente maximizando os seus retornos financeiros. 

 Corroborando com as conclusões desses estudiosos têm-se os dados da pesquisa 

nacional por amostra de domicílios contínua (PNAD) que dentro do período de análise apontam 

que o rendimento médio nominal tem acréscimos percentuais à medida que o trabalhador eleva 

seu grau de escolaridade em dois momentos, de ensino fundamental completo para médio 

completo, e de ensino médio completo para superior completo, sendo que os acréscimos no 

rendimento médio nominal são bem mais significativos neste segundo momento. A análise 

desses dados mostra na prática aquilo que os estudiosos presumiam em teoria. 

 Ao observar a média de elevação percentual de rendimento médio nominal de todos os 

anos que compreende a análise, duas regiões se destacam, a Nordeste e a Sul, a primeira pelos 

maiores acréscimos em rendimento médio nominal (32,8% e 189,7%)  e a segunda pelos 

menores acréscimos (20,6% e 125,9%). Pode-se especular que essa discrepância regional 

dentro do período de análise advém da conjuntura econômica que o país atravessava naquele 

momento.  

Em 2008 ocorreu à crise econômica mundial, em resposta a ela o governo brasileiro 

aplicou a isenção do IPI dispensando de impostos os produtos como automóveis, 
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eletrodomésticos e construção com a intenção de garantir que o mercado interno continuasse 

suportando a demanda do país. Em 2010 ocorre à saída de Lula e a entrada de Dilma, esta não 

consegue fazer uma boa articulação governamental, com a falta de união no governo se instala 

uma crise política que afeta a economia. Em 2015 a presidente comunica que elevara os 

impostos, tais como, o IPI de produtos industrializados e o IOF sobre as transações financeiras, 

como consequência várias empresas chegam a sair do país para escapar dos altos impostos.  

Esse conjunto de decisões acaba afetando a produção do setor industrial de todo o Brasil 

e considerando que o sul é um das regiões onde se concentra as indústrias de grande porte então 

essa região sofre impactos mais fortes da crise deste setor, como consequência o rendimento 

médio nominal não tem acréscimos percentuais tão altos quanto o Nordeste que nessa época 

tem o rendimento médio nominal de seus trabalhadores sendo impulsionado pela construção 

civil relacionadas às obras da Copa de 2014 e do programa Minha Casa Minha Vida. 

Com a análise dos dados e das teorias defendidas por inúmeros autores abordados neste 

trabalho podemos inferir que o diferencial no rendimento dos trabalhadores é de acréscimos 

positivos à medida que ele evolui dentro dos níveis de escolaridade observados na análise, isso 

por que o aumento do nível de instrução eleva o capital humano tornando aquele trabalhador 

um profissional que gera mais rendimentos em relação a outros com menor instrução, sabendo 

disso os empregadores oferecem remunerações mais altas com intuito de atrair esses 

profissionais a fim de produzir mais lucros para sua empresa. Em outras palavras o mercado de 

trabalho oferece maiores remunerações aos profissionais capazes de lhe trazer mais retornos 

financeiros. 
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Resumo 

O presente trabalho buscou identificar o processo gerador da série temporal do Índice Nacional 

de Preços do Consumidor Amplo (IPCA) no Brasil, no período que compreende entre janeiro 

de 1999 a julho de 2018 e posteriormente realizar a previsão dos valores percentuais da inflação 

para 6 (seis) períodos a frente. A série mostrou possuir características sazonais e, portanto, foi 

ajustado um modelo SARIMA. Após alguns testes foi identificado que a série era estacionária, 

e, portanto, na checagem de estimação dos modelos, o que mais se ajustou a previsão segundo 

os testes foi o modelo SARIMA (1,0,0) X (1,0,1). 

Palavras-chave: Inflação. Sazonalidade. Previsão. 

 

 

Abstract 

The present work sought to identify the generative process of the time series of the Índice 

Nacional de Preços do Consumidor Amplo (IPCA) in Brazil, during the period between January 

1999 and July 2018 and then to carry out the forecast of the inflation percentage values for 6 

(six) periods ahead. The series showed to have seasonal characteristics and, therefore, a 

SARIMA model was adjusted. After some tests it was identified that the series was stationary, 

and therefore, in the estimation check of the models, the SARIMA (1,0,0) X (1,0,1). 

Keywords: Inflation. Seasonality. Forecast. 
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1. Introdução 

 

Quando o brasileiro que já passou dos 40 anos ouve quaisquer notícias sobre inflação, 

já vem à sua memória os idos dos anos de 1980 e início da década de 1990, onde o “dragão” da 

inflação tirava o sono dos trabalhadores e provocava corridas desesperadas às prateleiras dos 

supermercados. 

Para os mais jovens, nascidos após o ano de 1994 e, consequentemente, no período 

após a implantação do Plano Real, esse monstro já não assusta mais, visto que a nova moeda, e 

todo o processo de estabilização monetária que se seguiu, levou os índices inflacionários a 

patamares minimamente aceitáveis. Após quase uma dezena de planos econômicos fracassados 

em menos de uma década, o Plano Real finalizou um período de instabilidade monetária e altas 

taxas de inflação, que chegaram a atingir 5.000% ao ano, de julho de 1993 a junho de 1994. 

Em paralelo à adesão da nova moeda, foi instituído um regime de bandas cambiais que 

fixava o valor da moeda e barateava o custo dos produtos importados.  Por sua vez, a âncora 

monetária buscava controlar o volume de dinheiro em circulação, evitando a pressão sobre os 

preços, principal fator da inércia inflacionária da década de 1980. Para isso, foram elevadas a 

taxa de juros e as reservas compulsórias dos bancos, a fim de diminuir a velocidade da moeda 

em circulação (ADVFN, 2019). 

 A estabilização monetária, por sua vez, tornou factível a possibilidade de previsão dos 

índices inflacionários e, assim, profissionais do mercado e estudiosos nas academias puderam 

se deter em compreender todas as determinantes do comportamento dos índices inflacionários, 

aplicando modelos e técnicas na busca de realizar previsões cada vez mais próximas aos dados 

empíricos. 

No Brasil existem diversos índices utilizados para mensurar a inflação. Os diferentes 

índices utilizam em seus cálculos critérios distintos, tais como faixas de renda diferentes, 

regiões diferentes, itens diferentes e até períodos diferentes. Isso contribui para tornar mais 

segura a medição da inflação no país.  Todavia, o índice oficial, isto é, aquele índice utilizado 

pelo Banco Central do Brasil (BCB) para o acompanhamento dos objetivos estabelecidos no 

sistema de metas de inflação, é o Índice Nacional de Preços do Consumidor Amplo (IPCA). 

Desenvolvido e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

a partir de janeiro de 1980, desde junho de 1994 o IPCA é considerado o índice oficial de 

inflação do país e mede a variação dos custos dos gastos relacionados à sua constituição no 

período do primeiro ao último dia de cada mês de referência e no período compreendido entre 

o dia cinco e doze do mês seguinte 

Dessa forma, compreender a forma como o IPCA é gerado no contexto da economia 

brasileira parece ser um fator imprescindível para agentes econômicos, sejam eles institucionais 

ou não, ajustarem suas previsões para os demais contextos e agregados econômicos. Nesse 

sentido, o presente trabalho tem como foco principal identificar o processo gerador da série 

temporal do IPCA e realizar a previsão dos valores percentuais da inflação oficial no Brasil 

para 6 (seis) períodos a frente. Para tanto, será necessário analisar o comportamento do IPCA 

ao longo do período objeto da análise a fim de entender seu comportamento, em seguida realizar 

a identificação do processo gerador da série temporal e, por fim, executar a previsão do IPCA, 

verificando se o modelo estimado se ajusta aos dados empíricos. 
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2. Revisão de Literatura 

 

O Índice Nacional de Preços do Consumidor Amplo (IPCA) pode ser sinteticamente 

entendido como um aumento generalizado dos preços. Seguindo esse conceito, é compreensível 

que a moeda de um país que sofre com altas taxas de inflação perca seu valor e o consumidor, 

por sua vez, sofre com a redução do seu poder de compra. 

Segundo Schiozer (2015) a inflação é um dos mais importantes agregados 

macroeconômicos de uma economia. Ela realiza a amostra da variação média dos preços de 

uma economia. A princípio a importância do IPCA não é pelo fato de sua variação representar 

algo positivo para o bem-estar social ou desenvolvimento de uma economia. Afinal, variações 

positivas dela representam uma redução do poder de compra da moeda de um determinado país, 

e sua persistência, ou acelerações, indicam uma contínua redução do poder aquisitivo. Por outro 

lado, variações baixas, ou mesmo negativas, de inflação podem indicar recessão ou uma 

redução na atividade econômica. 

Dentro deste enfoque, Alencar (2006) cita algumas variáveis macroeconômicas que 

afetam o nível geral de preços como, por exemplo: taxa básica de juros da economia, taxa de 

câmbio, base monetária, a produção física industrial e a taxa de desemprego.  

 Identificar o tipo de processo que gera o Índice de Preços do Consumidor Autônomo 

(IPCA) tem sido objeto de estudo de diversos trabalhos. Com essa preocupação, Rodrigues 

(2018) aplica um modelo sazonal univariado para identificar o tipo de processo gerador do 

IPCA e realizar previsões, obtendo resultados com boa qualidade de ajuste para o curto prazo. 

O autor teve como objetivo realizar uma previsão dos valores percentuais do Índice Nacional 

de Preços ao Consumidor – Amplo (IPCA) acumulado para doze meses, para o período 

compreendido entre junho de 2018 a dezembro de 2018, utilizando modelos de séries temporais 

univariados, obtendo resultados por meio de métodos estatísticos. O trabalho prova que a 

previsão dos valores percentuais do IPCA acumulado para doze meses pode ser realizada. Com 

isso se obteve diversos resultados mostrando que o modelo estimado se ajusta aos dados 

empíricos. 

O trabalho de Summa e Braga (2016) teve a intenção de estimar um modelo 

desagregado para a inflação de custos, através dos modelos ARMAX e GARCH. Buscando 

modelar a dinâmica da inflação brasileira desagregada sob a ótica da inflação de custos, os 

autores utilizaram procedimentos econometricos para obterem resultados significativos e de 

relevância, entre eles destaca-se, por exemplo, que ao contrário do que se imagina no senso 

comum o estudo mostrou que a inflação externa afeta também os preços dos serviços que em 

sua maioria, não são comercializáveis, ainda que de forma indireta, uma vez que o canal de 

transmissão se dá, unicamente por via de custos. 

Jager (2014) utiliza o modelo SARIMAX através da metodologia Box-Jenkins, como 

método de estimação da inflação, decompondo a serie em seus componentes não observáveis: 

tendência, sazonalidade e irregularidade e acrescentado variáveis explicativas, utilizando esse 

modelo o trabalho obteve bons resultados demonstrando bom desempenho na previsão do 

IPCA. 

De forma semelhante a outros autores, Nogueira Junior (2014) realizou estudo de 

alguns indicadores relacionados ao câmbio como; IBOVESPA, IPCA e SELIC que possuem 

grande impacto na maioria dos ativos de renda fixa e renda variável. O trabalho analisou as 

séries temporais em determinados períodos e utilizou a metodologia Box-Jenkins para a 

realização das previsões. Os modelos estimados foram capazes de prever com moderação os 

movimentos do mercado, em relação ao ajuste das previsões obtidas. 
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Gomes (1989) analisa os modelos auto-regressivos de médias moveis e faz a 

comparação com os métodos tradicionais denominados de "análise técnica". Utilizando a 

abordagem de Box-Jenkins apresenta as quatro etapas do método; identificação, estimação, 

verificação e previsão. Finalmente, mostra como esta técnica pode ser usada alcançando 

excelentes resultados na modelagem e previsão do Índice da Bolsa de Valores de São Paulo 

(BOVESPA).  

As previsões são de extrema importância para que os pesquisadores, produtores, 

empresários, economistas e investidores formem suas expectativas sobre o comportamento dos 

preços futuros das commodities, para prever eventuais oscilações no IPCA, na taxa de juros, 

nos preços e etc. Ademais, os resultados obtidos utilizando o método ARIMA, confirmaram a 

tendência apresentada pelas variáveis reais que foram analisadas. Demonstrando a eficácia dos 

modelos univariados em prever valores futuros a partir da própria história (PINTO; PEREIRA; 

OLIVEIRA; SANTOS; MAIA, 2008). 

O estudo que foi elaborado por Cordeiro e Campos (2006) teve como objetivo 

demonstrar um modelo de previsões para o preço do frango inteiro resfriado no atacado do 

estado de São Paulo, utilizando o método ARIMA ou a metodologia Box-Jenkins, de previsões 

de séries temporais, em seu formato univariado. O trabalho utilizou a série histórica mensal 

correspondente aos anos de 1996 a 2005. Realizando testes de previsão ex-post para os anos de 

2004 e 2005. Todos os preços da série foram atualizados pelo IGP-DI da Fundação Getulio 

Vargas para o mês de dezembro de 2005, como forma de eliminar o impacto causado pela 

inflação. Após os testes foram determinados 4 modelos que demonstraram consistência 

estatística e um bom desempenho nas previsões. Os testes realizados foram testes de previsões 

trimestrais anuais para 2 anos, e todos os modelos apresentaram boa performance, o que não 

era esperado na pesquisa para os testes correspondentes a 2 anos, já que a metodologia ARIMA 

univariada é reconhecidamente eficiente, para realizar previsões no curto prazo. Os bons 

resultados alcançados pelo modelo trazem boas expectativas para seu uso, como apoio a 

profissionais de diferentes áreas, como planejamento, orçamento, investimentos e algumas 

outras. 

Uma das principais ferramentas de estimação referenciada na literatura são os modelos 

ARIMA (p, d, q), que procuram estimar modelos matemáticos que descrevem o comportamento 

de uma variável ao longo do tempo, tendo em vista basear-se em seu processo auto-regressivo, 

tendo como principal objetivo a previsão de seu comportamento futuro. Gujarati (2011) reforça 

que estes modelos são usualmente utilizados pela sua capacidade de previsão, ou seja, eles são 

eventualmente utilizados para a previsão do comportamento das variáveis não estacionárias. 

Previsões apoiadas em um modelo podem facilitar todo processo, detectando qual 

comportamento a série teve no passado e extrapolando a mesma para o futuro. Cabe ao gestor 

a crítica da adequação dos resultados e acréscimos pessoais resultante das informações 

conjunturais ou até mesmo interna da própria empresa, que provavelmente, nenhum modelo 

estatístico será capaz de absorver (CORDEIRO; CAMPOS, 2006). 

A previsão da inflação utilizando a metodologia Box-Jenkins com um modelo ARMA, 

com ou sem dummy, levou a pesquisa de Lorthiois (2009) a obter resultados positivos. O 

trabalho concluiu que a previsão de inflação encontrada para os próximos seis meses utilizando 

a metodologia Box-Jenkins, com um modelo ARMA tem maior poder previsão do que o 

Relatório de Mercado Focus. As previsões são muito parecidas quando é utilizada variável 

dummy. Além disto, o autor acrescenta que, o erro quadrático médio na previsão é levemente 

inferior quando não é utilizado variáveis como dummies. A inflação acumulada de janeiro à 

junho de 2008 foi de 3,81% sendo que a previsão estática do trabalho era de 3,64% contra 
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2,22% da previsão dos que mais acertam no mercado. Isto é, o modelo estimado antecipou a 

elevação da inflação antes dos próprios analistas de mercado. 

 

3. Procedimentos Metodológicos 

 

Esse trabalho se qualifica como pesquisa de natureza quantitativa e exploratória. A 

pesquisa de natureza quantitativa tem com o objetivo apontar por meio de números a frequência 

e a intensidade dos comportamentos dos indivíduos de um determinado grupo ou população. 

Nesse tipo de pesquisa são utilizadas ferramentas estatísticas, gráficos e tabelas para demonstrar 

os resultados. Dessa forma pretende-se transmitir confiabilidade aos resultados. 

A pesquisa exploratória permite uma maior familiaridade tanto com os dados que serão 

pesquisados e com o tema abordado pela pesquisa. A pesquisa exploratória se caracteriza por 

ser uma pesquisa bastante específica, pois ela assume a forma de um estudo de caso, sempre 

em consonância com outras fontes que darão base ao assunto abordado. 

 A série temporal escolhida para objeto de estudo será o Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA), expresso em termos percentuais, calculado pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e coletado via Sistema Gerador de Séries 

Temporais do Banco Central do Brasil (BCB). A série temporal tem periodicidade mensal e os 

dados coletados compreendem o período de janeiro de 1999 a julho de 2018, contendo 235 

observações para utilização no processo gerador e posteriormente na previsão para seis meses 

à frente. A escolha da periodicidade inicial da série se justifica pela mudança no regime cambial 

e a periodicidade final pela proposta do projeto desse presente trabalho. 

 

3.1 Estacionariedade 

 

Os Modelos que são conhecidos como, estacionários são aqueles que têm como 

característica ou assumem que o processo está em “equilíbrio”. Um processo é considerado 

fracamente estacionário se suas médias e variância se mantiverem constantes ao longo do tempo 

e a função de autocovariância depende apenas da defasagem que ocorre entre os instantes de 

tempo. Um processo é reconhecido como fortemente estacionário, se todos os momentos são 

invariantes a translações no tempo (Werner; Ribeiro, 2003) 

Para reforçar o entendimento sobre o conceito de estacionaridade, podemos dizer que 

o assunto em questão é uma das idéias principais que se deve ter para realizar a estimação de 

uma série temporal. É fundamental constatar se a série é estacionaria ou não, isso permitirá 

proceder a inferências estatísticas sobre os parâmetros estimados com base na realização de um 

processo estocástico. Portanto, se nem a esperança e nem a autocovariância dependem do 

tempo, então y1 é fracamente estacionário.  Por definição, temos que o processo estocástico, ou 

a serie temporal,  1,y t¢ ,  1, 2,...O=  ¢ é fracamente estacionário se: 
2

;YtE  

( )1E y = , para todo tZ e ( )( )t t j jE y y  −− − = . 

A primeira condição apenas nos dá a afirmação que o segundo momento não centrado 

deve ser finito, mesmo que desigual em diferentes períodos. A segunda condição assegura que 

a média é igual para todo período, mesmo que a distribuição da variável aleatória se altere ao 

longo de certo período de tempo. A terceira condição estabelece que a variância seja sempre 

igual para todo período, e que, portanto, a autocovariância não depende do tempo, mas depende 

da distância temporal entre as observações (Bueno, 2015). 
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Como ressalta Alencar (2006), a estacionariedade nos permite realizar estimação de 

parâmetros para um modelo de processo estocástico. Um processo não estacionário 

provavelmente nunca atingirá o estado de equilíbrio, e por isso uma série gerada pelo mesmo 

não pode ser utilizada para inferir e estimar seus parâmetros. O que de fato define a 

estacionariedade em uma serie temporal no decorrer do processo é se sua média, variância e 

autocovariâncias não dependem do tempo. 

 

3.2 Teste de Raiz Unitária 

 

O teste de Raiz Unitária tem a finalidade de determinar a estacionariedade (ou não) da 

série temporal.  Para testar a estacionariedade da série utiliza-se o teste de Dickey-Fuller 

Aumentado (teste ADF).  Conforme Gujarati (2006) e Enders (1995), a condição de Raiz 

Unitária parte do processo estocástico definido por: 

1                     1 1t t tY Y u −= + −    ( )1  

Onde 
tu  é um termo de ruído branco.  Quando 1 = , a série tem raiz unitária e o modelo segue 

um processo estocástico não-estacionário.  Dessa forma, para realizar o teste de Raiz Unitária 

basta simplesmente simular uma regressão de 
tY  em relação à sua primeira defasagem e 

verificar se o   é estatisticamente igual a 1.  Ou seja: 

1t t tY Y u − = +  ( )2  

Onde ( )1 = −  e   é o operador de primeira diferença.  Sob a hipótese nula de que 

0 = , o valor t estimado do coeficiente de 
1tY =
 segue a estatística  .   

Outros testes foram utilizados para a identificação de raiz unitária na série, como por 

exemplo, o teste Dickey-Fuller aumentado (ADF), Philipe-Perron (PP) e o teste KPSS. No caso 

do teste KPSS a uma mudança na hipótese, que pode ser observada nos resultados desse presente 

trabalho. 

Como descrito por Freitas (2019), Alguns testes, como descrito no parágrafo anterior, 

à hipótese nula é que a série tenha raiz unitária e que nesse caso não seja estacionária, logo 

podemos concluir que: 0H : Apresenta raiz unitária e portanto a série temporal é não 

estacionária, e na outra hipótese, 1H : Possui presença de raiz unitária, demonstrando que a série 

é estacionária. A diferença para do teste Kwiatkowski Phillips Schmidt Shin ou (KPSS) dos 

demais testes está justamente nisso, onde a hipótese nula representada por 0H  indica que não 

existe raiz unitária (Pereira, 2006). 

 

3.3 O Método Box-Jenkins 

 

Conforme Morettin e Toloi (2006), para descrever o comportamento de séries onde os 

erros observados são autocorrelacionados e influenciam o processo de evolução no tempo da 

variável são utilizados modelos autoregressivos integrados de médias móveis (ARIMA).  Séries 

univariadas do tipo Box-Jenkins estão baseadas somente sobre suas próprias informações 

passadas para fins de previsões, ou seja, não são fundamentadas sobre qualquer teoria ou 

quaisquer outras variáveis. Sendo assim, a melhor estratégia para a construção do modelo será 
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concebida pelas próprias informações passadas da série temporal.  Informações essas que 

influenciam os valores futuros de uma série temporal. 

Segundo consta em Gujarati (2006), a metodologia Box-Jenkins consiste em analisar 

uma série temporal e avaliar se ela segue um processo autoregressivo puro (AR), ou um processo 

de média móvel puro (MA), ou se se trata de um processo autoregressivo de médias móveis 

(ARMA), ou ainda, de um processo autoregressivo integrado de médias móveis (ARIMA). 

De modo geral, um processo autoregressivo de ordem p ou AR(p), pode ser expresso 

por: 

( ) ( ) ( ) ( )1 1 2 2t t t p t p tY Y Y Y u      − − −− = − + − + + − +K  ( )3  

O processo MA, que também pode gerar uma série temporal é simplesmente uma 

combinação linear de termos de erro de ruído branco.  Um processo MA(q) generalizado pode 

ser expresso por: 

 0 1 1 2 2t t t t q t qY u u u u u   − − −= + + + + +K  ( )4  

É provável que a série temporal em análise tenha características tanto de AR quanto de 

MA seguindo, portanto, um processo ARMA.  De modo geral, uma série temporal segue um 

processo ARMA (1, 1), se puder ser representada por:  

1 1 0 1 1t t t tY Y u u   − −= + + +  ( )5  

Sendo assim, em um processo ARMA (p, q), haverá p termos autoregressivos e q termos de 

média móvel. 

Algumas séries temporais não apresentam estacionariedade quando avaliadas em seus 

valores originais ou em nível.  Portanto, “se tivermos de diferenciar uma série temporal d vezes 

para torná-la estacionária e então aplicar-lhe o modelo ARMA (p, q), dizemos que a série 

temporal é ARIMA (p, d, q)” (GUJARATI, 2006). 

Neste contexto, a solução para o modelo consiste em determinar os valores de (p ,d, q) 

que melhor se ajustam às informações da série temporal.  O método Box-Jenkins busca 

apresentar a resposta para esse problema e é composto por quatro etapas: identificação, 

estimação, verificação e previsão. 

 

3.4 Identificação 

 

Esta etapa consiste em escolher (p, d, q) do modelo ARIMA. Neste caso, analisam-se a 

função de autocorrelação (FAC) e a função de autocorrelação parcial (FACP) e tenta-se 

identificar o modelo que melhor se ajusta aos dados. O processo busca determinar a ordem de 

(p, d, q) tomando por base o comportamento das FAC e FACP, assim como também seus 

respectivos correlogramas. 

Segundo Greene (2003), a autocorrelação é a correlação entre membros de uma série de 

observações ordenadas no tempo. Assim, a FAC que calcula a correlação entre 
ty  e t py −  é 

definida por: 

( )

( )
1

0

,p t t

p

t

Cov y y

Var y






−
= =  ( )6  

Mais especificamente, 
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 ( )7  

A representação gráfica ( )pr  de contra “p” (quantidade de defasagens ou lag) é conhecida 

como correlograma amostral da FAC. Os valores de ( )pr  também podem ser obtidos pelos 

coeficientes das regressões. Matematicamente, tem-se: 

 

1 1

2 2

t t t

t t t

t p t p t
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A Função de Autocorrelação Parcial (FACP) mede a correlação entre 
ty  e t py − , depois 

de eliminada a influência dos y’s intermediários, sendo definida por: 

pp p = , se 1p =  ou 

*

p

pp

p

P

P
 = , se 1p   ( )8  

Onde pP  é a matriz de autocorrelação e 
*

pP  é a matriz pP  com a última linha substituída pelo 

vetor de autocorrelações p .  Matricialmente tem-se: 
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Onde: 

p p pP =  

 

Isto é: 

1 2 1 1

1 1 2 2
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A representação gráfica de ˆ
pp  contra “p” é conhecida como correlograma amostral da FACP.

   Neste sentido, procuram-se semelhanças entre as funções de autocorrelação teóricas e 
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amostrais que sejam boas sugestões dos processos AR, MA e ARMA que possam melhor explicar 

a dinâmica no tempo da série em estudo. 

 

3.5 Estimação 

 

Depois de identificado a quantidade de interações que cada processo do modelo (AR, 

MA, ARMA, etc.) deve realizar, passa-se a fase de estimação, onde os modelos são ajustados 

e examinados. Depois de realizada a estimação baseada na identificação, serão simulados, 

também, modelos alternativos com a quantidade de “regressores” diferente daquelas 

identificadas como ótimas. 

Desta forma, serão selecionados cinco modelos distintos com base nos métodos de Akaike 

Information Criterion (AIC) e no Schwartz Bayesian Criterion (SBC), definidos por:  

ln( ) 2AIC T SQR n= +  ( )ln( ) lnSBC T SQR n T= +  ( )9  

Onde: n é o número de parâmetros estimados, T expressa o número de observações utilizadas e 

SQR é a soma dos quadrados dos resíduos. 

Geralmente, quando se trabalha com variáveis defasadas perdem-se informações sobre 

a série temporal em estudo.  Neste sentido, segundo Albuquerque, Morais e Leroy (2006), “para 

se comparar modelos alternativos (ou concorrentes) deve-se manter fixo o número de 

informações utilizadas (T) para todos os modelos em comparação”. Na utilização dos critérios 

definidos por (10) a avaliação se dá comparando os valores obtidos com cada um dos modelos 

concorrentes e escolhendo aqueles com menores AIC e SBC. 

 

3.6 Verificação 

 

A verificação pretende avaliar se o modelo já identificado e estimado descreve o 

comportamento da série temporal adequadamente.  Essa etapa se dá pela análise dos resíduos 

dos modelos concorrentes, na busca do melhor ajuste para a explicação da série temporal em 

estudo. 

Se os resíduos são autocorrelacionados, então, a dinâmica da série não 

é completamente explicada pelos coeficientes do modelo ajustado. 

Deve-se excluir do processo de escolha modelo(s) com esta 

característica. Uma análise da existência (ou não) da autocorrelação 

serial de resíduos é feita com base nas funções de autocorrelação e 

autocorrelação parcial dos resíduos e seus respectivos correlogramas 

(ALBUQUERQUE, MORAIS, LEROY, 2006). 

 

Para a verificação dos modelos candidatos será utilizado o teste de Ljung-Box.  Esse 

teste utiliza a estatística Q para verificar se um determinado conjunto de autocorrelações de 

resíduos é estatisticamente diferente de zero. Essa estatística possui distribuição Qui-Quadrado 

e o teste é realizado comparando-se os valores de Q estimado com o Q tabelado (distribuição 

Qui-Quadrado).  Os valores de Q são estimados usando-se: 

2

1

( 2)
m

k

k

r
Q n n

n k−

 
= +  

− 
  ( )10  
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Onde n é o número de observações e k é o número de parâmetros estimados.  Ressalta-se que 

para o modelo ser “aceito” é necessário que o erro produzido pela sua estimação seja 

independente e identicamente distribuído, ou seja, tenha característica de ruído branco. 

 

3.7 Previsão 

 

Segundo Gujarati (2006), essa é a etapa que torna a modelagem ARIMA tão popular, 

em virtude do seu sucesso nas previsões de séries temporais, principalmente no curto prazo.  O 

autor ainda enfatiza que, no curto prazo, “as previsões obtidas por esse método são mais 

confiáveis que aquelas obtidas pela modelagem econométrica tradicional”. 

 

4. Apresentação e Análise dos Resultados 

 

A Figura 1 abaixo apresenta o comportamento da série ao longo do período 

estabelecido para análise. 

  

Figura 1 – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – (IPCA) – Evolução Mensal 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do 

IBGE. 

Percebe-se, na Figura 1, que a série do IPCA parece se comportar de forma sazonal, 

apresentando quedas no primeiro semestre, seguida de elevações após a primeira metade da 

maioria dos anos de análise. Como descreve Lamounier (2007) a sazonalidade está relacionada 

a movimentos que ocorrem para cima e para baixo em torno de uma determinada média, porém, 

sazonalidade pode possuir um comprimento constante de 12 meses. Repetindo-se nesta base 

constante as variações sazonais também podem ser observadas tendo-se por base períodos 

menores de tempo no médio e no curto-prazo.  

Para identificar a possibilidade de sazonalidade, a Figura 2 a seguir apresenta a 

decomposição da série temporal.  Note que através da linha “seassonal” é possível identificar a 
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existência de efeitos de sazonalidade na série temporal.  Uma melhor compreensão do 

comportamento da série pode ser visualizada a partir da Figura 3, adiante. 

 

Figura 2 – Decomposição da Série Temporal (IPCA) 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos resultados das 

simulações. 
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Figura 3 – Correlograma e Histograma da série temporal (IPCA) 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos resultados das simulações. 

 

O histograma da Figura 3, apresentado acima, aponta uma forte assimetria na série e 

nos leva ao entendimento que, possivelmente a série não segue uma distribuição de 

probabilidades normal. Do correlograma demonstrado na figura, podemos perceber que a série 

temporal tem um decaimento bastante lento, caracterizando um processo de memória longa e, 

possivelmente não-estacionário, além de demonstrar os efeitos de sazonalidade da série. A 

seguir, serão demonstradas na Tabela 1, algumas estatísticas da série em estudo. 

 

Tabela 1: Estatísticas Descritivas da Série Temporal (IPCA) 

Média Variância Desvio-Padrão Coef. de Variação Assimétria Curtose 

0,5321 0,148 0,384 72,353 2,148 12,153 

 Fonte: Elaboração própria com base nos resultados das 

simulações. 

 

Os valores encontrados da média, variância e desvio-padrão comprovam que a série se 

enquadra nos limites do regime de metas de inflação, que foram adotados pela autoridade 

monetária no ano de 1999. A Tabela 1 segue apresentando os valores da assimetria e curtose, 

que comprovam que os formatos da distribuição de probabilidades da série são diferentes da 

distribuição normal. Por fim o coeficiente de variação estimado, muito acima de 15, expressa a 

possibilidade de a série não apresentar comportamento estacionário. 

Portanto, diante do que mostra o comportamento da série temporal, lidaremos não com 

uma modelagem ARIMA, mas com um modelo SARIMA, que pode ser representado como 

ARIMA (p, d, q) X (P, D, Q) onde m representa o número de períodos. Nesse caso será necessário 

realizar a identificação na parte onde não há sazonalidade e na parte sazonal da série. 
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Seguindo com a análise dos resultados obtidos, apresentamos os testes de normalidade 

da série que visam identificar se os comportamentos das observações seguem uma distribuição 

de probabilidades normal ao longo do tempo. Isso é requisito necessário para a estabilidade da 

série temporal. Vejamos na Tabela 2 a seguir alguns testes e seus resultados. 
 

Tabela 2: Testes de Normalidade da Série Temporal (IPCA) 

Teste Hip. Nula (H0) Estatística P- Valor 

Jarque – Bera Normalidade 992,772 0,000 

Shapiro - Wilk Normalidade 0,854 0,000 

Box - pierce Normalidade 168,36 0,000 

Kolmogorov-Smirnov Normalidade 0,131 0,000 

Fonte: Elaboração própria com base nos resultados das 

simulações. 

 
Todos os testes demonstrados na Tabela 2 apontam para rejeição da hipótese nula e, 

portanto, apontam evidências de que o comportamento da série temporal não segue uma 

distribuição de probabilidades normal. Com isso, temos a indicação de que a série, em nível, 

pode ser não estacionária. Diante dessa possível condição, será necessário aplicar testes de raiz 

unitária na série temporal, no intuito de confirmar a condição de não estacionariedade da série 

e, possivelmente, aplicar diferenças na busca da condição de estacionariedade, necessária à 

modelagem proposta. 

A tabela que vem a seguir apresenta os testes de raiz unitária mais utilizados na 

literatura. Esses testes serão aplicados em nível. 

 

Tabela 3: Teste de Raiz Unitária na Série Temporal (IPCA) em Nível 

Teste Hip. Nula (H0) 
Série em Nível 

Estatística P-Valor 

Dickey-Fuller (DF) Não Estacionária -2,652 0,010 

Dickey-Fuller Aumentado (ADF) Não Estacionária -5,548 0,010 

Philipe-Perron (PP) Não Estacionária -87,505 0,010 

KPSS Estacionária 0,341 0,100 

Fonte: Elaboração própria com base nos resultados das simulações. 

 

Considerando um nível de significância de 5%, podemos observar na Tabela 3 que 

todos os testes apontam para a hipótese que considera a série estacionaria em nível. No caso do 

teste KPSS a uma mudança na hipótese e mesmo assim o teste aponta para ausência de raiz 

unitária, resultado que se mostra semelhante aos testes anteriores. 

Sendo assim, para as simulações da série temporal em estudo utilizaremos dados da 

série temporal em nível, ou seja, o d do modelo ARIMA (p, d, q) X (P, D, Q) será igual à um (d 

= 0).  

Identificado o parâmetro d, é necessário identificar o número de interações 

autoregressivas (AR) e o número de interações de médias móveis (MA). Para essa identificação 
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foram utilizados os correlogramas construídos a partir das estimações da Função de 

Autocorrelação Amostral (FAC) e da Função de Autocorrelação Parcial Amostral (FACP) da 

série em nível. Os correlogramas são apresentados na Figura 4 a seguir. 

A Figura 4 apresenta a série com uma diferença sazonal que consistem em uma 

variação anual, ou seja, apresenta a mesma com uma diferenciação de ordem 12, e os 

correlogramas (FAC e FACP). Percebe-se que o maior valor da autocorrelação está em 12, além 

de valores positivos altos em múltiplos de 12, confirmando, portanto, o padrão de sazonalidade 

mensal. Não é perceptível comportamento decrescente dos valores de autocorrelação, fato que 

denota a falta de tendência na série como apresentando na decomposição anteriormente. 

 

Figura 4: Correlogramas FAC e FACP da Série Temporal (IPCA) 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos resultados das 

simulações. 

 

As quatro primeiras autocorrelações na FAC amostral são significativas, o que sugere 

um modelo autorregressivo (AR) de ordem 1. Já a FACP, possui autocorrelações significativas 

nas defasagens sazonais e nas de ordem 1, 7 e 11, o que sugere um modelo de médias móveis 

de ordem 3. Seguindo a metodologia Box-Jenkins, outros modelos serão avaliados visando 

melhorar a identificação do processo de interação dos parâmetros. Serão utilizados quinze 

modelos concorrentes, os mesmos têm seus parâmetros estimados na Tabela 4 a seguir e junto 

com eles os respectivos valores do teste de Box-Pierce nos resíduos e cada modelo e seus 

valores estimados do Akaike Information Criterion (AIC) e Schwartz Bayesian Criterion (SBC). 

Todos os modelos concorrentes rodaram entre 3 e 14 parâmetros. O menor valor AIC 

foi do modelo SARIMA (1,0,0) X (1,0,1), igualmente para o valor de SBC, encontramos o menor 

valor no modelo SARIMA (1,0,0) X (1,0,1). Portanto com esse resultado, não existe a 

necessidade de realizar um diagnóstico para testar o melhor modelo a ser utilizado nas 

previsões, tendo em vista que já encontramos o mesmo nas análises dos resíduos. 
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Tabela 4: Modelos Candidatos ao Melhor Ajuste 

Resumo dos Modelos 

Modelo 
Análise dos Resíduos 

Q(16) P(Q) AIC SBC 

SARIMA (1,0,0)X(1,0,1) 12,950 0,676 86,739 103,995 

SARIMA (0,0,1)X(1,0,1) 48.211 0,001 118,835 136,091 

SARIMA (1,0,1)X(2,0,1) 11,397 0,784 89,835 113,992 

SARIMA (1,0,2)X(2,0,2) 10,596 0,833 92,622 123,681 

SARIMA (1,2,1)X(1,0,2) 26,742 0,044 130,153 150,807 

SARIMA (1,2,2)X(2,0,1) 26,574 0,046 134,700 158,797 

SARIMA (2,0,2)X(2,0,2) 10,436 0,842 94,777 129.287 

SARIMA (2,0,1)X(1,2,2) 8,276 0,940 158,372 181,768 

SARIMA (2,2,0)X(2,3,1) 58,434 0,001 408,993 428,631 

SARIMA (2,4,2)X(2,1,3) 51,361 0,000 253,792 287,591 

SARIMA (3,0,1)X(1,3,2) 9,771 0,878 267,144 293,410 

SARIMA (3,0,2)X(2,1,2) 7,191 0,963 106,951 140,877 

SARIMA (3,3,0)X(1,2,3) 68,706 0,001 360,613 387,236 

SARIMA (4,0,1)X(1,4,1) 26,459 0.047 570,103 595,866 

SARIMA (3,3,1)X(1,4,0) 83,628 0,000 772,222 791,447 

Fonte: Elaboração própria com base nos resultados das 

simulações. 
 

Encontrado o melhor modelo a ser utilizado, realizamos as previsões, que são calculadas 

no horizonte de seis meses à frente, ou seja, para o período correspondente entre os meses de 

julho e dezembro de 2018. 

A Tabela 5 apresenta os valores previstos do IPCA para este período e seus respectivos 

intervalos de confiança, com 50%, 75% e 90% de probabilidades.  

 

Tabela 5: Previsão Estimada para o IPCA – Mensal – Fora da Amostra 

PREVISÃO 
IC 50% IC 75% IC 90% 

lower upper lower upper lower upper 

2018.7 1,02 0,82 1,21 0,69 1,35 0,55 1,49 

2018.8 0,79 0,56 1,02 0,40 1,19 0,23 1,36 

2018.9 0,67 0,43 0,92 0,25 1,09 0,07 1,27 

2018.10 0,68 0,43 0,93 0,25 1,11 0,06 1,29 

2018.11 0,61 0,36 0,87 0,18 1,05 -0,01 1,24 

2018.12 0,64 0,39 0,90 0,20 1,08 0,02 1,27 

Fonte: Elaboração própria com base nos resultados das 

simulações. 
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Para uma melhor visualização das previsões geradas pelo modelo escolhido, a Figura 5 

expressa as informações em forma de gráfico da Tabela 5, em conjunto com a série temporal 

estudada.  

Figura 5: Projeções do Modelo SARIMA (1,0,0) X (1,0,1) 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos resultados das 

simulações. 

 

Por fim, a Figura 6 demonstra o ajuste visual em forma de gráfico. Essa demonstração 

é proporcionada pelas previsões obtidas com o modelo SARIMA (1,0,0) X (1,0,1) que foi 

estimado. 
 

Figura 6: Ajuste do Modelo SARIMA (1,0,0) X (1,0,1) 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos resultados das simulações. 
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5. Considerações Finais 

 

No Brasil a implantação do regime de metas para o combate a inflação, levou o índice 

a uma queda e também a uma mudança das expectativas. Quando comparadas com a inflação 

anterior as expectativas do mercado melhoraram nos últimos anos. O objetivo deste trabalho 

foi mostrar que existem modelos simples que conseguem prever o comportamento da inflação 

para seis períodos a frente. 

No Brasil existem vários índices utilizados para medir a inflação. Os diferentes índices 

utilizam em seus cálculos critérios distintos como, varias faixas de renda, diversas regiões e até 

períodos diferentes. Isso contribui para tornar mais segura a medição da inflação no país.  Porém 

o índice oficial, utilizado pelo Banco Central do Brasil (BCB) para o acompanhamento dos 

objetivos estabelecidos no sistema de metas de inflação, é o Índice Nacional de Preços do 

Consumidor Amplo (IPCA), objeto de estudo do presente trabalho. 

Dessa forma, compreender a forma como o IPCA é gerado no contexto da economia se 

tornou um fator relevante para a elaboração desse trabalho, levando em conta que isso é um 

fator imprescindível para os agentes econômicos, sejam eles institucionais ou não, ajustarem 

suas previsões para os demais contextos e agregados econômicos.   

Nesse sentido, o presente trabalho identifica o processo gerador da série temporal do 

IPCA e realiza a previsão dos valores percentuais da inflação oficial no Brasil para 6 (seis) 

períodos a frente, utilizando um modelo SARIMA. Após rodar todos os modelos concorrentes, 

como descrito nos resultados o menor valor AIC foi do modelo SARIMA (1,0,0) X (1,0,1), de 

igual forma para o valor de SBC, encontramos o menor valor no modelo SARIMA (1,0,0) X 

(1,0,1). Com isso concluímos que com o resultado encontrado, não existe a necessidade de 

realizar um diagnóstico para testar o melhor modelo a ser utilizado nas previsões, tendo em 

vista que já encontramos o modelo que melhor se ajusta a previsão nas análises dos resíduos.  

Após encontrar os modelos, os objetivos, desse trabalho que consistia em identificar o 

processo gerador da inflação e encontrar o melhor modelo econométrico, para enfim realizar a 

previsão mais ajustada possível foram alcançados. Encontrado o modelo SARIMA (1,0,0) X 

(1,0,1), que segundo os testes se mostrou o melhor modelo a ser utilizado, realizamos as 

previsões, que são calculadas no horizonte de seis meses à frente, ou seja, para o período 

correspondido entre os meses de julho e dezembro de 2018, como já citado anteriormente nos 

resultados. 
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Resumo 

Este trabalho tem por objetivo principal analisar a utilização de Business Intelligence (BI) no 

auxílio das tomadas de decisões das empresas. Foi utilizado a plataforma Microsoft Power BI 

para aplicar a modelagem de dados e apresentar painéis interativos que auxiliem os gestores na 

tomada de decisão. Foi analisado uma empresa com mais de 90 funcionários e como ela utiliza 

o BI na organização. Além disso, coletamos dados de um restaurante com menos de 25 

funcionários e aplicamos no painel de BI para observar a relevância que o instrumento apresenta 

para todos os tipos de empresa. Verificou-se que Business Intelligence pode ser utilizado tanto 

por empresa grande, com muita informação, quanto por empresa pequena que dispõe de um 

número de informações bem menor. Conclui-se que análise de dados em BI auxilia a tomada 

de decisão de gestores de qualquer tipo de empresa que tenha o mínimo de informações 

possíveis para a análise. 

Palavras-chaves: Business Intelligence. Empresas. Tomada de decisão. 

 

Abstract 

The main objective of this work is to analyze the use of Business Intelligence (BI) to help 

companies make decisions. The Microsoft Power BI platform was used to apply data modeling 

and to present interactive panels that assist managers in decision making. We analyzed a 

company with more than 90 employees and how it uses BI in the organization. In addition, we 
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collect data from a restaurant with fewer than 25 employees and apply it to the BI dashboard to 

see how relevant the instrument is to all types of businesses. It has been found that Business 

Intelligence can be used by either a large company with a lot of information or a small company 

that has a much smaller number of information. It is concluded that data analysis in BI helps 

the decision-making of managers of any type of company that has the least possible information 

for the analysis. 

 

Key words: Business Intelligence. Companies. Decision making. 

 

 

2. Introdução 

 

Uma das chaves da estratégia de negócios para criar vantagens competitivas é entender 

os dados que as empresas geram em seu próprio negócio. O processamento de informações, 

gradualmente, torna-se a base para alcançar esta vantagem comparativa. A organização tem que 

acreditar que tem o direito de informação no momento certo e disponível para as pessoas certas.  

A oferta de soluções de Business Intelligence (BI) para pequenas e médias empresas 

(PMEs) tem poucas alternativas, porque o público-alvo dos fornecedores de soluções de BI 

continua a ser grandes empresas, devido à sua maior receptividade para hospedar projetos desta 

natureza, e também por causa de sua capacidade financeira.  

Por um tempo considerável, grandes empresas perceberam importância dos dados 

existentes nos seus sistemas de informação, e começaram a investir em sistemas com grande 

capacidade analítica, particularmente em BI. Apenas recentemente, algumas PMEs começaram 

a reunir requisitos para receber soluções de BI. Sistemas e ferramentas de BI têm um papel 

fundamental no processo de tomada de decisão nas organizações. Estes permitem coletar, 

armazenar, acessar e analisar dados organizacionais, a fim de apoiar e facilitar a tomada de 

decisão.  

Alguns autores argumentam que o BI não pode ser aplicado nas PMEs, e que Business 

Intelligence é um processo de gestão do domínio exclusivo de grandes empresas. No entanto, 

as PMEs estão sujeitas às mesmas circunstâncias que motivam as grandes organizações a 

sistematizar o BI.  

A seleção das informações relevantes nem sempre é consenso e pode ser diferente para 

cada organização e em cada uma das suas áreas. Assim, é desejável que cada área da empresa 

tenha uma lista de necessidades, em termos de análise e gestão, e uma vez selecionada a 

informação necessária, disponibilizada oportunamente, a fim de facilitar a assistência ao 

processo de tomada de decisão, seja para escolher a melhor solução, seja para a implementação 

de ações para resolução de problemas no momento apropriado. 

Para Williams (2003), BI não é apenas uma tecnologia, não é apenas uma metodologia. 

É uma nova e poderosa abordagem de gerenciamento que, quando bem feito, pode fornecer 

conhecimento, eficiência, melhores decisões e lucro para qualquer empresa que usá-lo.  

A complexidade do ambiente de negócios atual requer que as empresas sejam ágeis e 

proativas em relação à processos decisórios, é necessário entender as informações para 

acompanhar a história do futuro sustentável, é esse fator que leva muitas organizações a adotar 

e sistemas de BI em seus processos de negócios. 

Partindo dessa discussão, o presente trabalho tem como objetivo geral analisar a 

aplicação de BI em empresas de diferentes portes, pontuando questões como as possíveis 

tomadas de decisões que as empresas podem tomar e os ambientes de negócios que as empresas 
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podem utilizar as informações do BI. Além disso, aplicamos o BI em uma empresa que possui 

informações de logística mas não utiliza o BI e apresentamos soluções e ideias para melhorias 

na gestão de negócio da empresa. 

 Para realizar este trabalho foi necessário identificar o potencial de Business 

Intelligence, suas suposições, escopo, limitações, pontos fortes, fraquezas e suas 

adaptabilidades no contexto das pequenas e médias empresas. Tendo clareza que, 

empiricamente, as empresas grandes têm mais acesso a dados, por serem empresas que 

necessitam de uma organização maior para se manter. As pequenas empresas, por sua vez, 

trabalham, mais precisamente, com fluxo de caixa ou definição de plano de negócios simples, 

porém, que auxiliam bastante na tomada de decisões futuras. Assim, após a aplicação de 

algumas ferramentas do BI, nestas pequenas empresas, realizou-se uma análise comparativa 

com as empresas de grande porte que já utilizam a ferramenta de dados. O que permitiu aferir 

até que ponto o BI é útil para todos os tipos de organizações, até mesmo no setor público. 

Com as análises, pode-se ver o quão a ferramenta pode ser útil para as pequenas 

empresas e o futuro que ela tem nas inovações de empresas grandes. A aplicação pode ser vista 

em todos os setores da empresa, desde o marketing, até auxiliando o RH. O gerente geral de 

uma empresa que utiliza BI, necessita constantemente de inovação e da análise desses dados. 

Com eles, é permitido tomar decisões e diminuir o nível de erros dentro da empresa. Em suma, 

o BI permite que o gestor visualize como anda o funcionamento da sua empresa, em todos os 

setores, em apenas um painel.  

 

3. Business Intelligence para Economia Empresarial 

 

No início dos anos 70, os sistemas de apoio à decisão foram os primeiros aplicativos 

projetados para auxiliar os empresários a fazer escolhas. Eles eram um contraste com o 

processamento de transações ou aplicativos operacionais, como entrada de pedidos, controle de 

estoque e sistemas de folha de pagamento (TURBAN et. al., 2008). 

 Ao longo dos anos, vários aplicativos de tomada de decisão, informações executivas, 

processamento analítico e análise preditiva, surgiram e expandiram o domínio de apoio à 

decisão. Howard Dressner, em 1990, idealizou a inteligência de negócios a longo prazo. BI nos 

dias de hoje é amplamente utilizado, especialmente no mundo empresarial, para descrever 

aplicações. BI é atualmente a prioridade mais alta de muitos diretores de informação. Em uma 

pesquisa com 1.400 diretores executivos de grandes empresas, Gartner (2007) descobriu que os 

projetos de BI se tornaram uma prioridade tecnológica para 2007. Na pesquisa, o autor afirma 

que Business Intelligence se tornou uma iniciativa estratégica, agora é utilizada e reconhecida 

por grandes empresas e líderes, como o principal instrumento para impulsionar a eficácia dos 

negócios.  

 Inicialmente, o BI reduz a infraestrutura de TI através da eliminação de dados 

redundantes nos processos de extração e duplica dados alojados em bancos independentes de 

toda a empresa. Por exemplo, a multinacional 3M justificou sua plataforma de banco de dados 

multimilionária baseada nas economias da consolidação de data mart, ou repositório de dados. 

BI também economiza tempo para fornecedores e usuários por causa de dados mais eficientes 

na entrega. Este tipo de análise gera benefícios tangíveis, como redução de número de 

funcionários que não é fácil de medir; no entanto, esses benefícios geralmente têm impacto 

local. Com o tempo, as organizações evoluem para perguntas como "Por que isso aconteceu?" 

e até "O que acontecerá?" ao executar análise e previsão, o nível de benefícios se torna mais 

global em escopo e difícil de quantificar. Por exemplo, os usos mais maduros do BI podem 
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facilitar uma decisão estratégica para entrar em um novo mercado, mudar a orientação de uma 

empresa focada no produto para focar no cliente ou até mesmo ajudar a lançar uma nova linha 

de produtos no mercado (WATSON et. al., 2007), 

 BI está se tornando mais difundida quando se espalha para uma base de uso maior, 

fornecendo aos usuários as informações necessárias para executar melhor seus trabalhos. A 

disponibilidade de dados em tempo real e painéis fáceis de entender, são importantes 

contribuintes para a democracia da informação, mas há outros fatores que também mostram a 

importância do Business Intelligence. Sistemas baseados na web fornecem acesso aos dados de 

qualquer lugar que tenha um conexão de internet. Os indicadores baseados em eventos são 

usados para iniciar alertas, como mensagens para a força de vendas que um item está fora de 

estoque e que eles deve sugerir um item alternativo (WIXON et. al., 2006). 

 O BI também está sendo incorporado em processos de negócios, como operações de 

call center e aplicativos para campanhas de gestão para melhorar o desempenho organizacional, 

na maioria das vezes para facilitar as análises e passar mais transparência para o setor comercial 

e financeiro. A Microsoft está enfatizando BI e aumentando seus produtos no mercado, 

incluindo a integração de novos recursos no Microsoft Office 2007. A ferramenta se tornou tão 

importante, que a própria Microsoft lançou, em 2015, o Power BI, conhecida por suas diversas 

funcionalidades e praticidades que auxiliam diretamente nas decisões de todos os setores de 

qualquer empresa. 

Pode-se dizer que as empresas pretendem obter e maximizar seu lucro através da venda 

de bens e serviços. Com o BI, podem entender uma venda sistemática e orientas as políticas 

comerciais para as necessidades dos clientes, permitindo ainda atrair novos clientes e reter 

clientes antigos com produtos de valor agregado. 

Segundo Guarda (2016), as pontes de BI, entre diferentes sistemas e usuários, fornecem 

um ambiente que facilita o acesso à informação necessária para atividades do dia-a-dia, 

permitindo fazer análises de desempenho do próprio negócio. 

Com as organizações de BI, as empresas podem integrar ferramentas poderosas, 

análises, relatórios padronizados, sistema de monitoramento com várias métricas, integração de 

dados, entre outros recursos, dentro de uma arquitetura orientada a serviços, essencial para uma 

boa gestão de negócios orientar os gerentes em direção da informação de qualidade. (TURBAN 

et. al., 2009) 

As organizações devem adotar uma abordagem estratégica e ativa, adequando oferta aos 

seus clientes, explorando modelo de preços competitivos, eventualmente substituindo o atual 

mercado para novos mercados, tornando-se mais competitivo em comparação com os seus 

concorrentes. E as informações obtidas e mensuradas através do Business Intelligence, auxiliam 

diretamente na tomada de decisão de tais organizações. 

De acordo com Lönnqvist (2006), as ferramentas de BI têm várias vantagens para as 

empresas, entre elas, destaca-se: (a) redução de dispersão de informações; (b) informação 

disponível em tempo real; (c) flexibilização na adaptação da realidade da empresa; (d) auxilia 

no processo de tomada de decisão. 

 

2.1 Redução da dispersão de informações 

  

As análises em BI têm como característica principal, o agrupamento de informações 

sem dispersão, ou seja, os dados obtidos não têm condicionantes ao erro, o que é um dos 

atrativos mais seguros para tomada de decisão e análises de gestão do negócio. 
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 Geralmente, os dados de grandes empresas estão em sistemas ou softwares de gestão, 

que agrupam informações semelhantes e aplicam de maneira gerencial para definir índices 

importantes como preço, custos, política de RH, banco de horas de funcionários, etc. 

 Lönnqvist (2006) relata que as empresas pequenas utilizam, pelo menos, fluxo de caixa 

e que este é facilmente analisado em BI, o que dá para identificar qual tipo de ação será feita 

nos próximos dias, como promoção, campanha publicitária e até mesmo aumento do preço dos 

produtos ou serviços. 

 

2.2 Informação disponível em tempo real 

 

Uma das grandes vantagens do BI é a informação em tempo real. A medida que 

empresas utilizam gerenciador automático de dados, isso permite fazer análises mais suscintas 

de situações e evitar erros. Essa vantagem não consegue ser monitorada sem a utilização do BI. 

(PEIXOTO, 2003) 

 Empresas grandes, com os softwares de gestão de processos, conseguem tomar decisões 

gerenciais através da atualização de dados em tempo real. Em empresa de engenharia, por 

exemplo, os custos das obras são lançados diretamente no sistema que já atualiza no BI, dessa 

forma, o gestor da empresa pode verificar o que está sendo gasto ou não em determinada obra. 

Profissionais de BI experientes sabem que sempre houve uma demanda para dados mais 

recentes. Hoje, empresa integração de informações (EII), integração de aplicativos corporativos 

(EAI), e tecnologias de data warehousing em tempo real estão tornando possível fornecer dados 

de suporte à decisão que são, literalmente, apenas alguns minutos. Este desenvolvimento está 

mudando profundamente o sistema de apoio à decisão, tornando possível afetar a atual tomada 

de decisões, processos de negócios operacionais e aplicativos voltados para o cliente. 

A Continental Airlines oferece um excelente exemplo do valor do BI em tempo real ao 

lidar com vôos atrasados. Manifesto de vôo, dados de rentabilidade do cliente, reserva de 

informações dos clientes, dados de vôo em tempo real do avião e os dados atuais do portão e 

hora de partida. Todos armazenados em tempo real, a Continental pode identificar os 

passageiros de alto valor, quando correm o risco de perder uma conexão e fazer arranjos 

especiais para obter esses passageiros e sua bagagem para seus voos de conexão no tempo. 

(LEHMAN et al. 2014) 

 

2.3 Auxílio no processo de tomada de decisão 

  

Ao explorar a participação dos funcionários ou envolvimento, estudiosos anteriores têm  

consistentemente utilizado o termo "participação na tomada de decisão" ou PDM (Participation 

in Decision-Making). Uma definição bem aceita é que PDM refere-se a o nível de influência 

que os funcionários têm no processo decisório. (BLACK e GREGENSEN, 1997; COTTON et 

al., 1988; LATHAM et al., 1994). 

Empregados que são capazes de influenciar as decisões que os afetam são mais 

propensos a valorizar os resultados independentemente da participação ser formal ou informal 

(COTTON et al., 1988; SCULLY et al.,1995). Organizações implementam o PDM para 

beneficiar dos efeitos motivacionais de aumento do envolvimento dos funcionários, satisfação 

no trabalho e comprometimento organizacional.  

Circunstâncias sugerem que o PDM ande junto com o BI e ofereça melhor acesso à 

informação, melhore a qualidade e a propriedade dos resultados de decisão e, assim, reduzir o 

comportamento ineficiente. Estudos anteriores sugerem formas diferentes de participação para 
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entregar resultados diferentes para empregados e empregadores (Black e Gregersen, 1997; Witt 

et al., 2000), e oferecem duas razões pelas quais muitas organizações falham para alcançar os 

resultados desejados. O primeiro refere-se ao propósito e a filosófica escolha para a 

implementação do PDM, enquanto a segundo constrói sobre o primeiro e se relaciona com a 

forma como, efetivamente, estratégias de PDM são implementadas (Black e Gregersen, 1997). 

Embora definido como o ato de compartilhar tomada de decisão com os outros para 

alcançar os objetivos organizacionais (Knoop, 1995), a implementação com sucesso do PDM, 

depende da abordagem filosófica das organizações e como o PDM é definido. A escolha 

filosófica se sustenta como o PDM é interpretado. Para exemplo, PDM significa tomada de 

decisão democrática ou tomada de decisão coletiva, ou um processo de indivíduos contribuindo 

para decisões de outros. 

Business Intelligence complementa o PDM, ou seja, com as informações obtidas através 

do BI, as emoções de funcionários, gestores, etc., se perdem no tempo e dão forma as decisões 

mais exatas. Isso quer dizer que um patrão não vai deixar de demitir um funcionário ineficiente 

pelo simples fato de ter afeto a ele. Os números e análises provarão e justificarão ou não, a 

demissão de um colaborador, por exemplo. 

O importante ponto é que diferentes interpretações do PDM não fornecem um terreno 

comum ou uma mentalidade compartilhada “modelo” como um pré-requisito para o 

aprendizado. Expectativas sobre o papel, nível e escolha fundamental para o PDM, precisam 

ser explícitas e compartilhadas como base de uma visão conjunta. Até então, o PDM precisa 

ser implementado com técnicas apropriadas em um ambiente propício, com a frustração e o 

descontentamento a ser evitado (DREHMER et al., 2000).  

Enquanto a literatura carece de exemplos ligando o PDM a organizações de 

aprendizagem, uma aproximação pode ser extraída da literatura sobre "voz", um componente 

importante da participação na tomada de decisões. Empregados que recebem seus níveis 

desejados de "voz" em assuntos importantes, são mais propensos a acreditar que são 

privilegiados e, subsequentemente, demonstrar maior satisfação profissional e aceitação de 

decisão e compromisso (GREENBERG, 1990). 

Em suma, a alegação é que quanto mais emocionalmente os indivíduos são inteligentes, 

mais são capazes de lidar com qualquer ambiguidade residual ou tomada de decisão difícil. Os 

estudos sugerem que as organizações que enfrentam mudanças, precisam reconhecer o valor do 

desenvolvimento da inteligência emocional dos funcionários para permitir que estes participem 

de forma mais eficaz nos processos de decisão. 

O BI, por sua vez, auxilia ainda mais nessas tomadas de decisões, como base de dados, 

concretos e exatos, que permitem os indivíduos considerados inteligentes, de tomarem decisões 

mais racionais e que diminuam o risco de erro e perda para a organização. Então, o processo de 

tomada de decisão, está altamente ligado ao comportamento inteligente do gestor e as 

informações obtidas através de análises de Business Intelligence. 

 

 

 

4. Metodologia 

 

Para a realização deste trabalho, coletamos dados de 03 empresas de diferentes portes. 

Iremos mostrar, na prática, que o Business Intelligence pode ser utilizado em empresas grandes, 

médias e pequenas, e que essa ferramenta é útil para a tomada de decisão de todos os tipos de 
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empresa. Utilizaremos o Microsoft Power BI, por ser acessível a todos e extremamente 

funcional nos seus objetivos.  

 Atualmente, há uma escassez de aplicação de BI em trabalhos acadêmicos. Em 

particular, não há praticamente nenhum documento de pesquisa empírica. Além disso, há pouca 

literatura normativa sobre como utilizar realmente o BI. Este trabalho visa oferecer uma visão 

sobre a atuação de empresas de diferentes portes com o BI, para remediar a falta de estudos de 

caso sobre o campo de pesquisa.  

 A pesquisa utiliza principalmente a abordagem de pesquisa-ação. Na pesquisa-ação, 

coleta-se dados de empresa do ramo de engenharia, que utiliza o BI constantemente e um 

restaurante que não usa BI, mas que tem dados suficientes para serem aplicados. O estudo de 

caso aumenta conhecimento empírico da atuação de BI e diz respeito, por exemplo, que medidas 

são usadas na prática, como as medidas são usadas, se a resultados de medições revelam os 

efeitos de BI ou as áreas de melhoria dentro do processo de BI. Segundo Eisenhardt (1989), o 

método do caso é especialmente apropriado em uma nova área de tópico. 

  

3.1 IMPLEMENTAÇÃO DO POWER BI 

 

 Trata-se de uma plataforma perspicaz que fornece uma visão autoritativa e 

independente dessa empolgante tecnologia, o Microsoft Power BI - uma plataforma de análise 

e inteligência de negócios hospedada em nuvem que democratiza e abre o BI para todos.  

 Os profissionais da informação aprendem como se conectar a serviços em nuvem 

populares para obter insights instantâneos, criar relatórios e painéis interativos e visualizá-los 

no navegador e em qualquer lugar. Os analistas de dados descobriram como integrar e 

transformar dados de praticamente todos os lugares e, em seguida, implementar modelos 

sofisticados de autoatendimento.  

 A observação de diferentes casos de Sistemas de BI permite afirmar que os sistemas 

em questão devem apoiar análises de dados e tomada de decisão em diferentes áreas do 

desempenho da organização, particularmente incluindo as seguintes: 

• Análises financeiras que envolvem revisão de custos e receitas, cálculos e análises 

comparativas de demonstrações contábeis, análises de balanço patrimonial e 

rentabilidade, análises de mercados financeiros e controle sofisticado; 

•  Análises de marketing que envolvem análises de recibos de vendas, lucratividade de 

vendas, margens de lucro, cumprimento de metas de vendas, tempo de pedidos, ações 

realizadas pelos concorrentes, cotações da bolsa de valores; 

•  Análises de clientes que dizem respeito ao tempo de manutenção de contatos com 

clientes, modelando o comportamento e as reações dos clientes, a satisfação do cliente, 

etc .; 

• Análises de gestão de produção que permitem identificar os "gargalos" de produção e 

atrasos de pedidos, permitindo que as organizações examinem a dinâmica de produção 

e comparar resultados de produção obtidos por departamentos ou fábricas, etc .; 

• Análises logísticas que permitem identificar parceiros da cadeia de suprimentos 

rapidamente; 

• Análises de dados relacionados com salários, incluindo relatórios de componentes 

salariais feitos com referência ao tipo requerido, relatórios feitos sob a perspectiva de 

uma determinada empresa, relatórios de salários distinguindo tipos de emprego, 
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sobretaxas de folha de pagamento, relatórios de contribuição pessoal, análises de 

salários médios, etc .; e 

• Análises de dados pessoais que envolvem o exame da rotatividade de empregos, tipos 

de emprego, apresentação de informações sobre os dados pessoais de cada funcionário, 

etc. 

 Na figura 1, apenas uma demonstração do layout do power BI, partindo do nosso foco 

principal, que é analisar vários setores de uma empresa em apenas uma tela. O Power BI, pode 

ser visto de várias formas, no tablet, smartphone e desktop, aléma de ter uma aparência muito 

moderna e com criação de relatórios de fácil entendimento e excelente apresentação. 
Figura 1 – LAYOUT POWER BI 

 

 

 Na apresentação, podemos ver diferentes formas de apresentação de dados. Tabelas, 

gráficos, análises de dispersão, colunas, etc., são inúmeras formas de você apresentar os dados 

para os gestores da empresa e conseguir identificar onde estão os erros e acertos no desempenho 

da empresa. 

 É uma metodologia simples de utilizar, mas que requer uma visão aperfeiçoada de 

negócios e um bom poder de persuasão para implementar novas ideias. Analisamos uma 

empresa que já utiliza o power BI e como ela se comporta em diferentes processos e, também, 

aplicamos o BI em outra empresa, de ramo diferente, que não utiliza o BI, e apresentamos as 

soluções que o trabalho se propôs analisar para que essa empresa se desenvolve de maneira 

linear. 
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5. UTILIZAÇÃO DO POWER BI NAS EMPRESAS NO AUXÍLIO DAS 

TOMADAS DE DECISÕES 

 

Sistemas de BI podem ser analisados a partir de diferentes perspectivas. Tomadores de 

decisão e organizações deve associar predominantemente BI à implementação organizacional 

de filosofia específica e metodologia que se referiria ao trabalho com informação e 

conhecimento, comunicação aberta, compartilhamento de conhecimento juntamente com a 

abordagem holística e analítica dos processos de negócios nas organizações.  

 Os sistemas de BI são considerados soluções responsáveis pela transcrição de dados 

parainformação e conhecimento e também criam algum ambiente para a tomada efetiva de 

decisões, pensamento estratégico e atuação nas organizações. O valor do BI para os negócios é 

predominantemente expresso no fato de que tais sistemas lançam alguma luz sobre informações 

que podem servir como a base para a realização de mudanças fundamentais em uma 

determinada empresa, ou seja, estabelecer nova cooperação, adquirir novos clientes, criar novos 

mercados, oferecer produtos em promoção aos clientes. 

 

4.1 BUSINESS INTELLIGENCE CRIANDO INDICADOR DE MARKETING 

 Na figura 2 temos um BI de uma empresa de engenharia que mapeia as suas obras e 

as classifica para manter o padrão de processos. Nesta empresa, é necessário que sigam regras 

para início e finalização de obra. Na parte de finalização de obra, existe o indicador de 

marketing, que mostra quais obras foram postadas no site e nas redes sociais, e qual o status de 

outras obras. 

 
Figura 2 - BI MARKETING 

 

 

 O que podemos observar, é que em uma só tela, consegue-se analisar quais obras não 

estão postadas ainda nas redes sociais, quais obras ainda estão em processo de finalização e 

quais estão aguardando o parecer do setor da engenharia para construir esse parâmetro de 
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análise. No entanto, a ferramenta tem a opção de funcionar como gerenciador de tarefas, ou 

seja, o gestor pode cobrar o parecer do de demais setores pelo próprio sistema.  

 Com a implementação do BI como indicador de marketing, o gestor da empresa 

observou que muitas das obras estavam se perdendo pelo caminho do processo, ou seja, os 

setores não estavam finalizando como a empresa queria. Desde então buscou soluções para este 

tipo de problema, a partir do BI, foi instalado o programa de pontos para os engenheiros que 

mais finalizassem obras no sistema. Como o BI é interligado com o sistema de RP (relações 

públicas) da empresa, toda a movimentação das obras seria atualizada em tempo real, 

consequentemente, criou-se um incentivo para que os engenheiros finalizassem as obras. Desde 

então, 67% das obras não-finalizadas foram encerradas, o que facilitou o trabalho do setor de 

marketing da empresa e gerou pontos em formato de bônus para os engenheiros. 

 Esse exemplo, utilizado em empresa com mais de 90 funcionários, poderia facilmente 

ser implementando em uma empresa pequena, desde que tenha o mínimo de organização 

necessária para se obter os dados. O BI não tem muito segredo para ser utilizado, basta ter uma 

boa base de dados, com o nível de informação desejado, que ele pode ser muito útil nas tomadas 

de decisões da empresa. Esse foi um simples exemplo, de muito mais ferramentas importantes 

que podem ser utilizadas com o BI. 

 O que visualizamos na figura 3 são as possíveis variações do BI selecionado. Neste caso, 

selecionamos no gráfico apenas as obras que estão com o status “aguardando marketing”, 

automaticamente, a tabela ao lado mostra quais obras estão com esses status. Além de filtrar o 

que está selecionado no gráfico, permite-se que a visualização das obras que estão aguardando 

o setor de marketing para serem finalizadas.  

 

Figura 3 - VARIAÇÕES DO BI NO MESMO PAINEL 

 

  

 A ferramenta permite, com um simples clique, que o gerente monte uma programação 

para o marketing ou visualize conteúdos para serem trabalhados neste setor. No caso dessa 

empresa de engenharia, a maioria dos clientes são de energia solar fotovoltaica. Empresas e 

residências contratam a referida empresa para instalar usinas de geração de energia solar. Este 

BI, permite que as obras finalizadas sejam encaminhadas para o setor de marketing para a parte 
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final da obra, que consiste em postagem nas redes sociais como facebook, instagram, youtube 

e site. 

 

4.2 INDICADOR DE RH PARA CONTROLE DE FUNCIONÁRIOS 

 O que observamos na empresa grande é que para tudo existe um BI, desde as funções 

não tão importantes para o funcionamento da empresa, até aquelas funções que são primordiais, 

como a de recursos humanos. Na figura 4 podemos ver um gráfico, atualizado em tempo real 

de acordo com o sistema de coleta de pontos, qual o número de horas extras de cada funcionário 

que trabalho no campo de obras. 

 
Figura 4 - BI BANCO DE HORAS 

 

 Em apenas um painel, temos todas as informações relacionadas a horas extras dos 

colaboradores da empresa. Dessa forma, o setor de RH está bem abastecido de informações na 

hora de fazer serviços importantes como fechamento de folha, pagamento das horas dos 

funcionários, etc. Vale ressaltar, mais uma vez, que o sistema é atualizado em tempo real, ou 

seja, todos os dias as horas extras são computadas. 

 A decisão que um gestor pode observar nesse painel pode evitar grandes erros futuros 

causados pela falta de informação em tempo real. Por exemplo, nas empresas comuns que não 

tem monitoramento com BI, as horas são computadas uma vez no mês, no ato do fechamento 

da folha, o que pode causar vários erros e a empresa não tem como comprovar qual o verdadeiro 

saldo de horas extras ou banco de horas de cada funcionário. Com este BI, diariamente o gerente 

de RH pode acompanhar as horas extras dos funcionários, ou seja, isso facilita a prevenir erros 

e que a empresa tenha, de fato, as informações exatas para o fechamento da sua folha de 

pagamento. 

 Na figura 5 conseguimos ter uma visão geral sobre banco de horas, faltas, atestados e 

todos os indicadores necessários para ter uma empresa organizada no setor de recursos 

humanos. Muitas variáveis explicativas podem ser vistas neste BI, como o número de faltas, o 

total de horas de toda a equipe e o total de horas impostas em cada obra.  
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Figura 5 - BI RH GERAL 

 

 Além disso, quando conseguimos um BI cheio de informações assim, podemos realizar 

filtros que nos mostram com clareza determinadas situações. Por exemplo, ao selecionarmos o 

gráfico de HORAS EXTRAS INT por OBRA, conseguimos uma visualização mais ampla e 

explicativa sobre o indicador. O que ele nos mostra é que a obra 346 precisou de muito mais 

horas extras do que as demais obras.  

 
Figura 6 - HORAS EXTRAS POR OBRA 

 

 No gráfico da figura 6, conseguimos visualizar quais obras necessitaram mais de horas 

extras para serem concluídas. Como uma obra se destacou das demais, o gestor deve fiscalizar 

qual o problema e por qual motivo essa determinada obra está precisando de mais tempo que 

as outras. Pode avaliar, por exemplo, se a equipe de trabalho dessa obra é ineficiente e precisa 

de mais tempo para concluir ou se estão fazendo hora extra para encerrar no prazo. No entanto, 
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o que vale nesse momento é ter essa informação importante para auxiliar nas tomadas de 

decisões sobre este caso.  
  
Figura 7 – HORAS EXTRAS POR COLABORADOR NA OBRA 346 

 

 No mesmo painel, conseguimos identificar qual era a equipe que estava alocada naquela 

obra. Com essas informações, o gestor pode inspecionar e fiscalizar o motivo das horas extras 

serem tão diferentes dentro de uma mesma obra. Por quê alguns funcionários precisaram 

trabalhar bem mais que os outros? É uma informação que o BI permite que o gerente visualize 

e questione para a equipe. 

 O grande diferencial da utilização do BI é sempre o mesmo, independente dos setores: 

podemos observar todo o andamento da empresa, em diversos setores, em apenas um painel. 

Neste painel, podemos selecionar um setor específico, criar outro indicador por combinações, 

já que o BI interliga tabelas, e tomar decisões coesas e exatas.  

 
Figura 8 - HORAS E METAS DIÁRIAS 
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 Outro indicador importante deste painel é o que está exposto na figura 8. O gráfico está 

interligado com a tabela de dados e mostra a meta diária e o total de horas trabalhadas por dia. 

A linha que representa a meta, ficou cerca de 10 dias sem ser alcançada, ou seja, o gestor pode 

ter a iniciativa de questionar a equipe de trabalho sobre tal acontecido. Quais motivos os 

levaram a não bater a meta de horas trabalhadas? Foram as férias de alguns ou falta de outros? 

São questionamentos que facilmente podem ser esclarecidos, pois, a empresa dispões de 

informações necessárias. 
  
Figura 9 - DEMONSTRAÇÃO POR FUNÇÃO 

 

 

 Nessa demonstração temos um gráfico que mostra a quantidade de funcionários por 

cargo, onde se destaca as funções de eletricista, auxiliar de eletricista e oficial de serralheiro. A 

empresa tem mais de 90 funcionários de diversos setores da engenharia, portanto, é 

imprescindível que o gerente tenha informações suficientes dos funcionários para poder não ter 

prejuízo na hora de fechar a folha de pagamento. Como as obras são em campo, o gerente não 

tem como controlar, manualmente, as batidas de ponto de cada um deles e analisar o motivo 

das horas extras ou não. Com o BI vinculado ao registro de ponto, o painel se atualiza todos os 

dias e a visualização de certos problemas com antecedência deve prevenir que problemas 

maiores aconteçam ao final do mês. 
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Figura 10 - CONTROLE DE FINALIZAÇÃO DE OBRAS 

 

 Neste painel conseguimos visualizar um controle sobre a finalização de obras da 

empresa. Lembrando que a empresa no qual estamos analisando atua na área da engenharia em 

geral, energia elétrica, energia eólica e, principalmente, energia solar. 

 O BI mostra a tabela de obras que já foram entregues, mas não estão finalizadas no 

sistema. Isso ocorre porque o engenheiro responsável pela obra, não realizou os procedimentos 

finais de pós entrega. Então, o gestor da empresa deseja ter a informação do que está faltando 

para o encerramento das obras, e por qual motivo o engenheiro da obra não finalizou no sistema. 

Além disso, o gestor tem a informação em tempo real de quantas obras estão atrasadas e quem 

é o responsável por cada uma delas. 

  

Figura 11 – SITUAÇÃO DA OBRA 
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 Ao selecionar o gráfico de pizza presente na análise, a ferramenta mostra com clareza o 

que ele representa. Esta visualização mostra a situação que a obra se encontra no sistema e as 

classifica como: a) Falta finalização; b) Entrega atrasada; c) Falta Comissionamento; d) 

Verificar consumo da obra. 

 Obtendo essas informações, o gestor pode cobrar ao engenheiro responsável o motivo 

pelo qual a obra se encaixa nas classificações. Por exemplo, se a obra falta verificar o consumo, 

é responsabilidade do engenheiro repassar essa informação para que se possa verificar quanto 

aquela obra custou para a empresa. Se está faltando o comissionamento, quer dizer que não foi 

realizada a conferência dos equipamentos que foram instalados na empresa contratante.  

 Então, a análise desses fatos é de suma importância para a gestão da empresa. Uma 

empresa grande não pode passar mais de 3 meses para finalizar uma obra de energia solar 

fotovoltaica, portanto, o diretor da empresa precisa que o gerente tenha essas informações para 

que as obras passem a se tornar cíclicas, ou seja, os processos andem conforme o planejado. 

 

4.3 ANALISANDO O SETOR DE COMPRAS COM O BI 

 Neste setor é importantíssimo a análise BI para identificar quanto a empresa precisa 

economizar ou quanto está gastando no consumo de materiais nas obras que já foram 

finalizadas. O responsável pelas compras registra todas as entradas de insumos que precisam 

ser avaliados e utilizados pela empresa nas obras que eles realizam.  

 
Figura 12 - BI DO SETOR DE COMPRAS 

 

 Na figura 12, conseguimos visualizar um painel com todas as informações do setor de 

compras. Conseguimos observar, com clareza, quanto a empresa comprou, quanto economizou 

com os descontos, o valor esperado de compras por ano, contagem de insumos em tempo real 

e muitas outras informações relevantes para o conhecimento do setor por parte do gestor.  

 Uma empresa, para manter a sua organização, precisa ter os setores de compras, estoque 

e almoxarife totalmente interligados. No caso da empresa analisada, o gerente precisa da 

informação de quanto está gastando com insumos em cada obra. Só assim pode ser analisado 
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quanto cada obra está custando aos cofres da empresa. Classifico esse setor como super 

importante para o bom funcionamento da empresa. Um setor de compras eficaz e com 

informações precisas, economiza os recursos da empresa, diminuindo o custo de produção e 

aumentando o lucro da empresa.  
Figura 13 - VALOR TOTAL E VALOR ESPERADO 

 

 No mesmo painel, conseguimos visualizar um gráfico que mostra que sempre o valor 

total de compra superou o valor esperado em 2018. Isso permite ao gestor questionar este setor 

sobre a falta de planejamento, de onde vem essas compras que não estão planejadas? Será que 

a empresa precisa tanto de insumos urgentes assim?  

 A função do setor de compras é economizar, ou seja, o gerente de compras precisa cotar 

preços, conseguir descontos e aplica-los na empresa. Quando um insumo é comprado com 

urgência, ele acaba saindo mais caro para a empresa do que o esperado, por isso, é necessário 

esse planejamento para que o setor mantenha uma organização e o valor esperado seja 

correspondido. 

 O diretor da empresa, na sua função, deve cobrar o setor de compras por este 

planejamento que irá proporcionar a empresa mais economia na hora de comprar insumos para 

a produção. No entanto, prevenir as urgências é responsabilidade do setor da engenharia, que 

deve passar ao setor de compras e almoxarife o que será utilizado nas obras. Isso irá permitir e 

contribuir para o melhor planejamento do setor de compras.  
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Figura 14 – GRÁFICO DE SITUAÇÃO DE COMPRA 

 

 Esta figura 14 mostra o gráfico de compras por necessidade da empresa. Nele temos que 

apenas 37,6% das compras foram programadas, ou seja, elas estavam no planejamento feito 

pelo setor. 30,5% corresponde ao número de insumos que foram comprados em caráter de 

urgência, o que é considerado muito para uma empresa organizada. E 31,8% foram compras 

rápidas, geralmente, feitas no comércio local. 

 O valor de compras urgentes, foi menor em número de insumos e menor em valor de 

compra quando comparado ao valor de compra programada. No entanto, essa margem foi muito 

pequena, tendo em vista que as compras urgentes deveriam ser minoria para a empresa. Neste 

caso, o gestor deve cobrar ao setor de compras pelo planejamento mais eficaz e o setor de 

compras deve cobrar a engenharia a melhor alocação dos insumos adquiridos para que não haja 

esse excesso de compras urgentes.  

 A utilização de análises em BI nesta empresa é de total importância para o bom 

funcionamento dela. É evidente que todo o processo da empresa, desde o mais simples, até o 

mais complexo depende dessa ferramenta. A visualização de dados em BI auxilia nas tomadas 

de decisões e mantém o padrão de qualidade da empresa em um nível, consideravelmente, 

organizado e elevado. Ficou claro que a existência dos processos fica mais eficaz com a análise 

de BI dentro da empresa. 

  

6. APLICANDO O BI EM UM RESTAURANTE COM MENOS DE 25 

FUNCIONÁRIOS 

 

 Coletamos a informação de um restaurante pequeno local, tratamos e aplicamos os 

dados em BI para nos mostrar os resultados que este restaurante obteve desde o início de 2019, 

até meados de abril deste referido ano. Conseguimos observar algumas informações relevantes 

como o faturamento até o momento, quantas comandas foram abertas por mês, qual o mês com 

o maior faturamento e qual o funcionário mais produtivo no quesito atendimento realizado.  

 



 
 

92 
 

UERN | Mossoró – RN, 02 a 06 de setembro de 2019 
VI CONgest – Congresso de Economia & Gestão 

Figura 15 – PAINEL GERAL DE RESTAURANTE 

 

 

 Pegamos os dados do programa de comandas eletrônica do restaurante e extraímos para 

o BI. Antes disso, os dados precisam ser tratados para pode se encaixar na plataforma. Como 

foi disponibilizado poucos dados, apenas relacionado três meses e meio de 2019, as 

informações que pudemos obter geraram o painel de informações gerais. No entanto, vale a 

ressalva, que se a empresa disponibilizasse mais dados, poderíamos fazer análises mais sucintas 

e de rápida absorção. 

 O que podemos observar neste painel geral é que o faturamento bruto da empresa está 

em R$ 222,62 mil reais, de 01 de janeiro até 15 de abril de 2019; que a empresa faturou R$ 

16,96 mil reais de taxa de serviço; que o mês de março foi o mês mais produtivo do ano até o 

momento e que um colaborador se destaca dos demais na produtividade. Vale lembrar que o 

dispêndio de tempo para realizar a confecção deste painel foi de, aproximadamente, 15 minutos. 

 



 
 

93 
 

UERN | Mossoró – RN, 02 a 06 de setembro de 2019 
VI CONgest – Congresso de Economia & Gestão 

Figura 16 – PAINEL DE COMANDAS FINALIZADAS POR MÊS 

 

 A figura 16 mostra uma ramificação da nossa aplicação no painel de dados. Ao clicar 

neste gráfico, ele nos mostra o número de comandas finalizadas no período até o momento. O 

que dá para analisar é que o mês de março, por enquanto, foi o mês que mais atraiu clientes e o 

mês de janeiro foi o mês que a queda nas vendas foi considerável. Isso pode auxiliar ao gestor 

do restaurante para que nos próximos anos possa pensar em algo que atraia o público no mês 

de janeiro. Se dispuséssemos de mais informações de outros anos, por exemplo, poderíamos 

observar com facilidade se este mês de janeiro foi atípico ou se o resultado se repete nos demais 

anos. 
  
Figura 17 – COLABORADORES MAIS PRODUTIVOS 
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 Perceptível aos olhos, esta ramificação do painel mostra que a colaboradora Yorrana é 

responsável por grande parte da produtividade da empresa. O gráfico mostra o número de 

comandas que foram abertas e finalizadas por colaborador, ou seja, a funcionária foi 

responsável por 935 comandas abertas e fechadas até o dia 15 de abril de 2019. 

 A objetividade e a clareza do BI é o que transforma a plataforma em útil e essencial para 

qualquer tipo de empresa. Este exemplo torna claro a utilidade da ferramenta: com poucos 

dados, conseguimos observar dados que não são perceptíveis em qualquer outro tipo de análise.  

  

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Através de BI iniciativas, negócios e organizações de todos os setores, começaram a 

ganhar insights críticos dos dados estruturados e coletados através de vários sistemas 

corporativos e analisados por gerenciamento de banco de dados de sistema comercial. Nos 

últimos anos, web intelligence, web analytics, web 2.0 e a capacidade de explorar conteúdos 

não-estruturados, deram início a uma nova e excitante pesquisa BI, levando a uma inteligência 

sem precedentes com opinião do consumidor, as necessidades do cliente e o reconhecimento de 

oportunidades de negócio.  

 Cada metodologia de concepção e implementação de sistemas de informação deve ser 

caracterizada por uma série de regras. No caso de sistemas de BI, o que observamos é que uma 

atenção especial deve ser dada às seguintes questões: sistemas de BI devem ser implementados 

rapidamente, o que é bastante difícil porque tais sistemas são específicos para cada empresa. 

Embora basear-se em componentes padrões encurte o tempo necessário para construir o BI, 

cada implementação requer o ajuste de um sistema específico de uma empresa.  

 Ao escolher o pronto para usar soluções de BI, é necessário ter muito cuidado. 

Construindo e implementando sistemas de inteligência de negócios, as pequenas empresas 

devem se atentar para as seguintes dicas: a) Soluções de BI devem ser flexíveis. Assim que os 

negócios mudam, as organizações devem ajustar seus sistemas de BI a novas condições; b) Ao 

criar sistemas de BI, deve ser necessário prestar atenção ao fato de que existem diferentes 

sistemas de tecnologia da informação nas organizações (por exemplo, sistemas de transação, 

MRP II, ERP, etc.); c) As soluções de BI devem ser escalonáveis. Flexibilidade e arquitetura 

aberta permitem fácil expansão do sistema. É necessário em uma situação quando há novas 

necessidades informacionais ou quando uma quantidade de informação a ser processada 

aumenta notavelmente; d) Os sistemas de BI devem ser baseados em tecnologias modernas. É 

necessário prestar muita atenção a soluções fornecidas por nomes familiares da indústria de 

computadores. Só então é possível esperar estabilidade e confiabilidade das tecnologias 

adquiridas. Os sistemas de BI representam uma chance para o gerenciamento eficaz de uma 

empresa. No entanto, eles exigem dos altos negócios, informações e cultura organizacional dos 

analistas, designers e usuários. Habilidades para identificar, modelar (nos processos e estruturas 

de organização) e compartilhar conhecimento constituem alguns fatores que determinam um 

desenvolvimento correto dos sistemas de BI.  

 As tecnologias de projeto e automação de processos estão sendo cada vez mais usadas 

tanto pelos empresas recém-formadas e de base interna, a fim de melhorar a qualidade ea 

eficiência de suas processos administrativos e de produção, para gerenciar transações de 

comércio eletrônico e para e fornecer serviços de forma confiável para empresas e clientes 

individuais. 

 As análises em BI permitem ao gestor da empresa grande a tomar decisões desde as 

pequenas até as maiores. A grande vantagem que analisamos é que em um único painel, é visto, 

em tempo real, todo o funcionamento da empresa, seja lá no setor de marketing, RH, compras, 
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etc., é notório a facilidade de gerir. Porém, para dominar as ferramentas de BI, não é tão simples, 

são necessários alguns cursos de capacitação, principalmente, para aprender a tratar os dados 

da maneira correta. Uma vez que os dados análisados são postos de maneira incorreta, pode 

levar ao gestor a tomar decisões erradas.  

 A empresa de engenharia, com mais de 90 funcionários, depende muito das análises 

em painel de BI. Todos os setores passam pelos dados que requer um número elevado de 

informações para obter resultados precisos. No entanto, é notório a necessidade da gestão de 

dados para auxiliar a produção útil da empresa e isso passa diretamente pelas tomadas de 

decisões que o gerente precisa tomar.  

 No restaurante, com menos de 25 funcionários e pouca disponibilidade de dados, 

conseguimos observar resultados relevantes para a empresa, o que mostra que a ideia de que BI 

pode ser útil para todos os tipos de organizações é totalmente relevante para a discussão.  

 Partindo dessa necessidade, o trabalho conclui que empresas de diferentes ramos 

podem se adequar ao BI, desde que tenha o mínimo de informações e dados possíveis para se 

realizar a análise. Alem disso, o painel pode influenciar ao gestor a tomar decisões mais 

precisas, independentemente do tamanho e do porte da empresa. 
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Resumo 

 

Nos últimos anos o agronegócio brasileiro vem aumentando sua participação frente ao mercado 

internacional. Um dos principais setores em ascensão é o setor frutícola que está se tornando 

um dos mais competitivos. Para tanto é necessário a realização de estudos que visem identificar 

e analisar o potencial competitivo do Brasil frente ao mercado externo. Este estudo tem por 

objetivo analisar a competitividade do Nordeste do Brasil no mercado internacional para o 

melão, a fruta mais exportada da região no período de 2015 a 2017, com o intuito de verificar 

se o Nordeste possui capacidade de comercialização e vantagem comparativa na produção em 

relação ao mercado exterior. Para tal análise optou-se por mensurar o Índice de Vantagem 

Comparativa Revelada (IVCR), proposto por Balassa. Os dados para calcular esse índice foram 

coletados do Secex/MDIC e Trade Map, onde buscou identificar sua participação em relação 

aos seus principais concorrentes. Os resultados da pesquisa revelou que Nordeste tem 

conseguido obter competitividade em relação aos seus concorrentes, o que demonstra que o 

país tem evoluído positivamente no mercado, porém ainda existem anos em que os produtos 

frutícolas sofrem retração. 

Palavras-Chaves: Exportação. Nordeste. Frutas. Mercado Internacional. 
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Abstract 

 

In recent years, Brazilian agribusiness has been increasing its share in the international market. 

One of the main growing sectors is the fruit sector which is becoming one of the most 

competitive. To do so, it is necessary to conduct studies aimed at identifying and analyzing the 

competitive potential of Brazil in relation to the foreign market. This study aims to analyze the 

competitiveness of the Northeast of Brazil in the international market for melon, the most 

exported fruit of the region in the period from 2015 to 2017, in order to verify if the Northeast 

has commercialization capacity and comparative advantage in the production in relation to the 

foreign market. For this analysis we opted to measure the Revealed Comparative Advantage 

Index (IVCR), proposed by Balassa. The data base for calculating this index was collected from 

Secex / MDIC and Trade Map, where it sought to identify its participation in relation to its main 

competitors. The results of the survey revealed that Northeast has managed to obtain 

competitiveness compared to its competitors, which shows that the country has developed 

positively in the market, but there are still years in which the fruit products suffer retraction. 

 

Key words: Export. Northeast. Fruits. International Market. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O agronegócio brasileiro é um dos segmentos mais importantes para a economia 

brasileira, devido a sua inserção no mercado internacional, o consumo de produtos mais 

saudáveis e de qualidade vem crescendo gradativamente. Com isso a fruticultura brasileira vem 

aumentando seu papel nas últimas décadas, tornando uma grande fonte de empregos e renda 

para o país, principalmente nas regiões mais pobres, onde as alternativas são limitadas, se 

tornando uma fonte de desenvolvimento rural do agronegócio e assumindo significativa 

importância social (BUAINAIN, 2007). O Brasil é o terceiro maior produtor mundial de frutas, 

onde se verificou um aumento de 30% na produção nos últimos 14 anos, evoluindo a sua 

participação na economia nacional (IBRAF, 2016). 

A participação dos produtos agropecuários vem crescendo gradativamente nas últimas 

décadas na pauta de exportações obtendo maior espaço no mercado externo e ampliando suas 

relações com os consumidores internacionais. De acordo com os dados do Instituto Brasileiro 

de Frutas (IBRAF), em 2005 a fruticultura nacional movimentou cerca de US$ 5,8 milhões, 

(somente em produtos frescos) e US$ 12,2 bilhões quando se consideram todos os derivados 

das frutas. A procura por produtos saudáveis aumentou demasiadamente, visto que as chamadas 

doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) decorrentes da alimentação desregrada como 

diabetes e obesidade correspondem a por um elevado número de mortes antes dos 70 anos 

(IBGE, 2013). Cada vez mais, os consumidores estão optando por comer melhor e com mais 

qualidade, levando em consideração produtos menos industrializados e nocivos à saúde, 

consequentemente à procura por frutas aumentou consideravelmente cerca de 47% do total 

produzido vai para o consumo in natura, restando assim 53% para o processamento, onde segue 

para as agroindústrias e mercado externo (ANUÀRIO, 2008). 

Países como os Estados Unidos, Holanda, Reino Unido, China são responsáveis por 

cerca de 86% de toda fruta tropical fresca importada, sendo os principais importadores de frutas 

in natura. Conforme Rodrigues (2015) “Nos últimos 15 anos nossas exportações de frutas 

frescas aumentaram, em média 6% ao ano em volume, e 12,1% em valor. As frutas mais 

exportadas foram melão, manga, banana, maçã, limão e lima”. O Brasil produz cerca de 43 
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milhões de toneladas de frutas e tem cerca de 90 milhões de hectares de terras férteis ainda sem 

exploração, levando a concluir que ainda se tem grande capacidade de expansão desse mercado 

(BRAZILIAN FRUIT, 2010). 

O Brasil é um país privilegiado para a produção de frutas onde se pode produzir em todo 

território brasileiro, este fato só é possível pelas condições de climas e solos diversos, além da 

sua extensão territorial e posição geográfica (BRAZILIAN FRUIT, 2010). Nesse sentido a 

região Nordeste se destaca, predominando-se quatro tipos de clima: o clima semiárido, litorâneo 

úmido, equatorial úmido e clima tropical. Entre as principais frutas exportadas pelo Nordeste 

destacam-se o melão, a castanha de caju, a melancia, o mamão e a manga. 

O Nordeste teve um crescimento expressivo das exportações, segundo o censo do IBGE 

em 2010, a região é a segunda mais populosa do Brasil, sendo ultrapassada apenas pela região 

Sudeste. Exportadores de melão e uva, por exemplo, intensificaram sua produção em 2014, pois 

cerca de 70% do total de produção estão sendo destinados para o mercado internacional, 

destacando-se as regiões da chapada do Apodi (RN), Baixo Jaguaribe (CE) e Vale do Rio São 

Francisco, divisa entre (BA) e (PE) (HORTIFRUTI/CEPEA, 2014). Uma das grandes 

dificuldades da competitividade brasileira frente ao mercado internacional é, em primeiro lugar, 

a falta de incentivo e regulamentação para se adequar as exigências dos países, em segundo, é 

preciso trabalhar a questão cultural do produtor, onde muitos relutam em exportar sua produção, 

passando assim, à limitação do mercado interno (HORTIFRUTI/CEPEA, 2013). 

Embora apresente um grande potencial de crescimento comercial, a região Nordeste 

ainda se encontra em nível inferior em relação às demais regiões brasileiras. Através da 

realização deste estudo buscar-se-á responder a seguinte questão: a exportação de melão do 

Nordeste está obtendo vantagem comparativa em relação ao mercado internacional? Para esse 

fim, o trabalho tem por objetivo verificar as principais frutas exportadas do Nordeste e os 

principais consumidores internacionais, verificar a principais barreiras enfrentadas pelo setor 

exportador no mercado internacional, bem como mensurar os índices de vantagem comparativa 

para o período 2015-2017 entre a região Nordeste e os principais exportadores mundiais do 

melão, já que é a fruta mais comercializada do Nordeste. 

Este trabalho divide-se em introdução, fundamentação teórica, resultados e 

considerações finais. Buscou-se discorrer na fundamentação teórica sobre algumas teorias de 

comércio internacional, indicadores de mercado que agregam as análises de comércio exterior, 

bem como os fatores que determinam a existência de vantagens comparativas. Para a realização 

dos resultados foi utilizado o índice de vantagem comparativa Revelada (IVCR), onde a ultima 

seção descreve os principais destinos do melão do Nordeste, seus principais concorrentes e os 

entraves que leva a região a distorcer a competitividade sobre o comercio internacional. 

 

2. TEORIA DAS VANTAGENS ABSOLUTAS 

 

No que diz respeito ao comércio internacional, existe várias teorias que fundamentam 

sua importância. Dentre as teorias do comércio internacional, a teoria das vantagens absolutas 

fundamentada no livro “A Riquezas das Nações” de Adam Smith (1976). A teoria propõe que 

cada país se especialize na produção de determinados bens, onde se obtenha o menor custo de 

produção em relação aos seus parceiros comerciais (SARQUIS, 2011). 

Para Smith esse tipo de comércio era benéfico para as nações, pois cada país poderia se 

especializar na atividade com menor custo de produção se comparado com outros países. Porém 

não se pode definir apenas essa teoria como o padrão de comércio (WERNECK, 2008). 
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3.  TEORIA DAS VANTAGENS COMPARATIVAS 

O economista David Ricardo no início do século XIX desenvolveu uma teoria com 

base na teoria das vantagens absolutas, onde ambos os países podem se beneficiar se cada um 

produzir um bem específico, onde o custo de oportunidade da produção é mais baixo para a 

mercadoria abundante, trata-se da “teoria das vantagens comparativas” publicada no livro 

Princípios de Economia Política e Tributação, em 1817 (KRUGMAN, OBSTFELD, 1999; 

RICARDO, 1996). 

No seu livro de Economia Internacional, Caves,Frankel,Jones, (2001) destaca: 

 
O comércio incentiva as nações a concentrarem seus esforços produtivos nas 

atividades em que elas se saem relativamente bem. Esta é a famosa doutrina das 

vantagens comparativas. Além disso, a exposição dos produtores de cada país a um 

mercado mundial mais amplo pode incentivar uma organização das atividades 

produtivas, que por sua vez, pode levar a ganhos resultante da escala e ritmo de 

produção maiores do que seriam possíveis num mercado nacional 

(Caves,Frankel,Jones, 2001, pg 28) 

Ele destaca que a teoria das vantagens comparativas leva os países a se beneficiarem 

dos ganhos comerciais no mercado internacional, levando em consideração o realocamento dos 

recursos e as mudanças de produção. 

A livre concorrência era defendida por Ricardo, assim sob tais condições ambos os 

países se especializariam nos bens em que tinham vantagens comparativas, mesmo que um país 

tivesse maior produtividade que outro, sendo assim, aumentaria o potencial de acumulação em 

ambos os países. Em suma, um país mesmo que não obtivesse “vantagens absolutas” sobre 

outro país ainda poderia obter e proporcionar ganhos através da política de livre comércio, com 

base na teoria de vantagens comparativas (RICARDO, 1996). 

Para que o conceito de vantagem comparativa esteja completo é necessário atentar-se 

para o custo de oportunidade de cada produto, onde um país ou região produz um bem a 

determinado custo em decorrência de um abandono de oportunidade. Por exemplo, quando o 

país opta por produzir um bem A qualquer a um determinado custo, ele está abrindo mão de 

produzir outros bens/serviços, visto que a maior satisfação de custo de oportunidade seria 

realmente ter optado pelo bem A. (PEREIRA et al, 1990). É necessário ignorar algumas 

questões como o tamanho relativo dos países a serem estudados, para demonstrar as proporções 

da demanda e da produção (Caves, Frankel, Jones, 2001). 

Na teoria de vantagens comparativas ambas as economias são capazes de obter ganhos 

mútuos de comércio se especializando em produtos diferentes, ou seja, cada país dispõe de um 

grupo de mercadoria ao qual possui vantagem comparativa com relação aos demais (Caves, 

Frankel, Jones, 2001). Primeiro, é preciso considerar o comércio como um método indireto de 

produção. Se um país local poderia produzir um determinado bem A diretamente, mas o 

comércio com o país estrangeiro permite “produzir” o bem A produzindo o bem B e, depois, 

conseguir trocar o bem B pelo bem A. Esse método mostra ser mais vantajoso que a produção 

direta. Em uma economia simples, o produto a ser importado deve ter um custo de trabalho 

menor na sua produção indireta em relação à produção direta.  Segundo, é examinando como 

ele afeta as possibilidades de consumo de cada país, ambos os países podem consumir uma 

quantidade X do bem A e também do bem B, desde que essa quantidade seja diferente da 

quantidade produzida. Na ausência de comércio, as quantidades consumidas teria que ser igual 

às quantidades produzidas. (KRUGMAN, OBSTFELD, 1999). Sendo assim, para se possuir 
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uma variedade na produção e no consumo é necessária uma expansão de escala dessas 

mercadorias o que implicaria em uma redução do custo médio por unidade produzida fazendo 

com que cada país realoque seus recursos, incentivando na concentração das mercadorias que 

se têm vantagens comparativas. Outro fator implicador é a concorrência e as oportunidades 

adicionais que o comércio internacional proporciona, reduzindo as variedades produzidas por 

consequência estimulando a especialização de determinada mercadoria associada a um volume 

maior de produção (Caves, Frankel, Jones, 2001). 

Em uma economia simples com um fator de produção o “trabalho”, onde dois países, 

o local (produtor do bem A) e o estrangeiro (produtor do bem B), possuam necessidades 

unitárias de trabalho diferentes. O país local, sua necessidade de trabalho para o bem A é um e 

para o bem B é dois, logo o custo de oportunidade do bem A é (1/2) = 0,5. No país estrangeiro, 

sua necessidade de trabalho para o bem A é dois e para o bem B é um, logo o custo de 

oportunidade do bem A é (2/1) = 2. O custo de unidades de trabalho para se produzir o bem A 

no país local é menor do que no país estrangeiro, sendo assim, a produtividade relativa do bem 

A no país local é maior do que no país estrangeiro. Concluímos que, em relação ao bem A, o 

país local possui vantagem comparativa, pois o seu custo de oportunidade nesse bem é menor 

do que no país estrangeiro (KRUGMAN, OBSTFELD, 1999). 

Para determinar os preços relativos dos bens em um comércio simples, deve-se levar 

em consideração a oferta e a demanda, assim como nos outros mercados, porém de uma forma 

cuidadosa, pois ao estudarmos as vantagens comparativas temos que analisar as relações entre 

os comércios, desse modo uma análise de equilíbrio geral faz-se necessária (KRUGMAN, 

OBSTFELD, 1999). 

De acordo com KRUGMAN, OBSTFELD (1999), a teoria das vantagens 

comparativas há algumas concepções equivocadas como: o livre comércio é benéfico somente 

se o país for forte suficiente para resistir à concorrência estrangeira, a concorrência estrangeira 

é injusta e prejudica outros países quando se trata de salários baixos, o comércio explora um 

país e o torna pior se seus trabalhadores possuírem salários mais baixos que o de outras nações. 

Sabemos que em uma economia real existem diferenças entre os países em termos 

tecnológicos e naturais, o modelo Ricardiano é um mecanismo bastante útil para demonstrar os 

ganhos comerciais entre as economias mundiais e seus efeitos no bem-estar social dos países 

(KRUGMAN, OBSTFELD, 1999). Conforme Caves, Frankel, Jones (2001) ressalta que todo 

país, não importando suas diferenças, possui vantagens comparativas em alguma coisa, com 

exceção na possibilidade de um empate acidental. 

 

3.1 Fatores que Determinam a Existência das Vantagens Comparativas 

 

Para um país obter vantagens comparativas em relação a outro é necessário dispor de 

alguns fatores. Países que conseguem manter e expandir sua participação nos mercados 

internacionais eleva o padrão de vida da população. Contudo, para se obter competitividade é 

necessário considerar vários fatores como observar a participação dos principais produtos 

exportados de um país, taxa de crescimento do comércio internacional, a evolução do produto, 

bem como do mercado (HAGUENAUER in memorian, 2012). 

 Na teoria de vantagens comparativas ambas as economias possuem capacidade de 

obter ganhos, desde que se especializem em produtos distintos. Nesse sentido, saber qual 

mercadoria/serviço se tem em abundância no país é fator determinante, diminuindo assim, o 

custo de produção. Quanto maior a comercialização em larga escala melhor a competitividade 

do país em relação aos seus concorrentes (MAPA, 2007). 
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Sabendo qual mercadoria/serviço que o país tem em abundância, outro passo é 

produzi-lo em larga escala, Adam Smith muito antes de David Ricardo expor a teoria das 

vantagens comparativas demonstrou os benefícios de um país produzir em maiores volumes, já 

que os preços internacionais de uma mercadoria devem ser maiores que seus custos relativos 

por cada unidade produzida. Um país de que produz em maior escala reduz os custos, além de 

promover a divisão do trabalho o que para o produtor resulta em maiores ganhos (CAVES, 

FRANKEL, JONE, 2001). 

Outro fator é a abertura de comércio que faz com que o país local se torne mais 

competitivo com relação ao comercio internacional, como também proporciona que o país local 

aprenda com o resto do mundo. As organizações locais são pressionadas a se tornarem mais 

produtivas e competitivas resultando em ganhos para os agentes locais (CAVES, FRANKEL, 

JONE, 2001). 

 As mudanças tecnológicas de cada país também contribuem ou não para um país ser 

mais competitivo, pois uma mesma mercadoria pode ser produzida de forma diferente entre 

dois países. As diferenças de tecnológicas afetam diretamente a mão-de-obra e a produtividade 

de um país, ou seja, restringem os custos relativos das mercadorias que são produzidas, assim 

todos ganham quando há progresso em um país (CAVES, FRANKEL, JONE, 2001). 

Os custos de produção e para exportação é bastante relevante para comercialização, há 

um custo desde a produção, custos com transportes até a entrega do produto no mercado. Há 

toda uma logística e um custo para o fornecedor para que o bem chegue ao destino final (MAPA, 

2007). 

Além disso, a padronização busca determinar normas e critérios a ser atendidos por 

todos os agentes mundiais, sendo que a falta de um padrão universal gera dificuldades na 

abertura de comércio e nas trocas entre os países (MAPA, 2007). 

 As condições climáticas e de solo tem um papel importante para um país obter 

vantagem frente ao mercado mundial, principalmente no mercado de produtos primários, como 

o agronegócio. Ter condições climáticas propícias para o cultivo e solo diversificado eleva a 

competitividade do país local, pois leva ao desenvolvimento do país, que pode exportar durante 

todo o ano (MAPA, 2007). 

 

4. O MODELO DE HECKSCHER-OHLIN 

 

Outra teoria que ajuda a explicar os benefícios com as relações internacionais foi 

formulada por dois economistas suecos, Eli Heckscher (1879-1952) e Bertil Ohlin (1899-1979), 

desenvolveram a ideia básica de que países onde a oferta de um bem qualquer é abundante 

tende a ser exportado. Willamson (1988), ainda discute sobre o modelo de Heckscher-Ohlim. 

A ideia básica é que os países diferem em seus estoques relativos dos diferentes fatores 

de produção e que estas diferentes ofertas de fatores influenciam os custos de 

produção de determinados países (Willamson, John. 1988, p. 30) 

Ele ainda acrescenta que um país onde o produto for intensivo no fator, por exemplo, 

relativamente abundante será capaz de produzir a um custo relativamente menor, diminuindo 

os custos esse determinado país terá vantagem comparativa com sua produção (WILLAMSON, 

1988). 
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5. METODOLOGIA 

Este capítulo tem como finalidade apresentar os métodos, a abordagem e as fontes de 

coletas utilizadas para a análise dos dados. Sendo assim, o estudo tem por objetivo fazer uma 

análise através do índice de vantagens comparativas com relação à exportação de melão do 

Nordeste para o mercado internacional, no período de 2015-2017. 

Foram utilizados dados do Ministério do desenvolvimento, Indústria e Comércio 

(MDIC) através da base ALICEWEBE, além de órgãos responsáveis pelo gerenciamento e 

informações da fruticultura brasileira como a Secretária de Comércio Exterior brasileira 

(SECEX), ministério da agricultura, pecuária e abastecimento (MAPA), Instituto Brasileiro de 

Frutas (IBRAF) e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), como também se 

utilizaram livros e artigos. A pesquisa é de caráter exploratório, onde os dados secundários 

foram coletados para auxiliar nos cálculos dos indicadores de desempenho do comércio 

internacional. 

O trabalho consiste em mensurar o indicador de vantagem comparativa revelada do 

melão na região Nordeste. Para tal, pretende-se calcular o seguinte índice: 

 

a) Índice de Vantagem Comparativa Revelada (IVCR) 

O índice de vantagem comparativa revelada, proposto por Balassa (1965) propõe 

mensurar a vantagem comparativa baseada em dados pós-comércio, presumindo que o 

desempenho de um país no mercado internacional possa resultar na capacidade produtiva desse 

país, levando-se em conta seus fluxos comerciais. Para calcular os ganhos e perdas de um país 

em um bem ou setor, basta verificar se o desempenho do indicador foi superior ou inferior a 

sua unidade. Se o indicador obtiver o IVCR superior a sua unidade, o país possui vantagem 

comparativa no bem ou setor. Ou seja, o índice de vantagem comparativa busca mensurar dados 

de comparação entre países exportadores, onde se utiliza de uma mercadoria em comum para 

ambos os países. Este indicador serve para indicar qual setor é sólido para se obter 

competitividade no mercado. Esse indicador é calculado da seguinte forma: 

 

IVCR𝑗𝑖 = (𝑋𝑗𝑖/𝑋𝑗𝑤) / ( 𝑋𝑖/𝑋𝑤  )                                                                 (1) 

 

Em que: 

 j: representa o produto a ser exportado; 

i: representa as exportações do Nordeste; 

w: representa as exportações Mundiais; 

𝑋𝑗𝑖: exportação do produto j na região i; 

𝑋𝑗𝑤: exportação mundial do produto j; 

𝑋𝑖: exportação total da região i; 

𝑋𝑤: exportação mundial 

                                                                                                                                                                          

Onde, j representa nessa análise da fruta exportada pelo Nordeste, melão; i representa o 

Nordeste, região onde essa fruta é produzida e exportada, w representa os principais 

exportadores mundiais dessa fruta, no caso do melão são: Países Baixos, Espanha e Guatemala. 

Sendo assim, para esse indicador pressupõe-se que quanto mais elevado for o indicador 

maior será a vantagem comparativa do país/região no mercado internacional, em resumo, 

quando: 
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IVCR > 1 – O país/região estudado possui vantagem comparativa; 

IVCR < 1 – O país/região estudado não possui vantagem comparativa. 

No caso desse estudo, se o IVCR de determinada fruta for maior que um, o Nordeste 

possui vantagem comparativa frente seu corrente, se o IVCR for menor que um, o Nordeste não 

possui vantagem comparativa frente seu concorrente. 

 

6.  APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS 

Este trabalho tem como objetivo apresentar os resultados obtidos através do índice de 

vantagem comparativa revelada do melão no Nordeste e sua competitividade em relação ao 

mercado internacional no período de 2015 a 2017. Para tanto compara-se a exportação dessa 

fruta no Nordeste com os três principais países exportadores mundiais de cada uma. Nesse 

intuito busca-se verificar qual país possui mais vantagens comparativas na comercialização 

deste produto. 

 

6.1 EXPORTAÇÕES DE FRUTAS NO NORDESTE BRASILEIRO 

 

As exportações tem um papel importante na balança comercial de um país, 

principalmente o Brasil que é um país exportador. Nesse segmento as principais frutas 

exportadas são melão, mamão, uva, manga, melancia e limão, onde possuem uma boa posição 

no mercado internacional. O Nordeste é a principal região na produção e exportação de frutas 

de clima tropical. De acordo e/o constatado na Tabela 01 desse trabalho, segundo dados do 

Trade Map, em 2017 o Nordeste exportou cerca de 575.272.022 toneladas, resultando em um 

montante de U$ 534.964.689 milhões. 

 

 
Tabela 01- Exportação brasileira do Nordeste em US$ FOB e quantidade em Kg - Principais produtos 

  2015 2016 2017 

Produto US$ FOB KG US$ FOB KG US$ FOB KG 

MANGAS 

FRESCAS 
159.050.484 146.339.975 154.786.267 142.781.221 185.898.428 167.352.604 

MELOES 

FRESCOS 
154.143.720 223.567.855 148.692.087 224.627.941 162.772.468 233.355.460 

UVAS FRESCAS 72.147.447 34.339.241 64.644.739 30.662.781 95.214.838 44.089.218 

LIMOES 

FRESCOS 
33.121.538 41.219.708 36.172.833 40.626.778 31.297.930 36.671.803 

MAMOES 

(PAPAIAS) 

FRESCOS 

27.153.488 26.907.134 25.325.954 23.915.797 24.203.106 24.502.841 

MELANCIAS 

FRESCAS 
26.990.224 54.260.622 30.717.466 63.740.201 35.577.919 69.300.096 

TOTAL DAS 

EXPORTAÇÕES 
472.606.901 526.634.535 460.339.346 526.354.719 534.964.689 575.272.022 

Fonte: elaboração própria com dados obtidos pelo Secex/MDIC. 
 

É notório que de 2015 a 2017, período do estudo, o volume de exportação dessas frutas 

cresceu significativamente, principalmente manga e melancia que passou de 146.339.975 e 

54.260.622 para 167.352.604 e 69.300.096 toneladas, respectivamente. Porém percebe-se que 

de 2015 para 2016 houve uma redução desse volume na maioria das frutas, segundo a 
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Hortifruti/CEPEA (2016), isso se deu devido à valorização do dólar com o repasse do câmbio 

nos preços dos insumos reduzindo assim o consumo, além do crédito restrito e o clima 

desfavorável que contribuíram para a queda da produção nesta época, apenas melão e melancia 

obteve crescimento. 

Dentre as seis principais frutas apresentadas na Tabela 01, o presente estudo buscou 

focar no melão por ter uma abertura maior no mercado internacional. Apesar de a manga ter 

uma boa participação nas exportações brasileira sua participação no mercado mundial ainda é 

baixa, por essa razão a fruta ainda é agregada as outras frutas de caráter semelhante. 

 

6.1.1 Melão 

O melão é a principal fruta exportada do Brasil e do Nordeste, sua participação no 

mercado mundial vem aumentando significativamente nos últimos anos como mostra a Tabela 

02, onde a quantidade produzida passou de 179.490.001 tonelada em 2005 para 233.355.460 

toneladas em 2017. Apenas entre 2009 a 2011 houver uma queda nas exportações em ralação 

aos anos anteriores, de fato a crise de 2008 trouxe efeitos em todo o mundo. Voltando a 

aumentar de forma efetiva e vigorosa sua produção em 2015 para 223.567.941 toneladas. 

 
Tabela 02- Nordeste: Melão - Dados anuais das exportações 

Fonte: elaboração própria com dados obtidos pelo Secex/MDIC. 

De acordo com dados do MDIC, os principais estados produtores dessa fruta no 

Nordeste são Ceará, Rio Grande do Norte, como também o estado da Bahia, principalmente o 

Vale do São Francisco que se localiza entre BA/PE. Alguns fatores contribuem para o aumento 

da produção dessa fruta no Nordeste, dentre eles se destaca as condições climáticas e recursos 

hídricos necessários para esse desenvolvimento. Segundo uma pesquisa do Hortifruit/CEPEA 

(2017), o melão amarelo é o tipo mais exportado para todo o mundo, cerca de 70% de toda a 

produção é do tipo amarelo. 

 

6.1.4 Mercados de Destino 

No que se referem os mercados de destino dessas frutas, destacam-se nos gráficos 

abaixo seus referidos resultados para os principais importadores dessas frutas. Conforme no 

Ano 

Valor da produção em US$ 

FOB 

Quantidade produzida em 

Kg 

% a.a da 

Produção 

% a.a Q. 

produzida 

2005 91.357.657 179.490.001 0% 0% 

2006 88.210.065 172.670.873 -3% -4% 

2007 128.084.816 204.057.368 45% 18% 

2008 151.911.675 211.420.450 19% 4% 

2009 122.011.569 183.662.632 -20% -13% 

2010 121.947.544 177.772.827 0% -3% 

2011 128.352.606 169.574.750 5% -5% 

2012 134.051.374 181.668.924 4% 7% 

2013 147.492.133 191.347.110 10% 5% 

2014 151.378.397 196.302.926 3% 3% 

2015 154.143.720 223.567.855 2% 14% 

2016 148.692.087 224.627.941 -4% 0% 

2017 162.772.468 233.355.460 9% 4% 
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gráfico 01, os principais importadores do melão são os Países Baixos, o Reino Unido e a 

Espanha. 

 
Gráfico 01- Principais importadores de frutas do Brasil- Valores em US$ 

para melão (2015 - 2017) 

 
Fonte: Elaboração própria com dados do Trade Map. 

Os dados obtidos mostram que o principal consumidor do melão produzido no Brasil 

são os Países Baixos, mais precisamente a Holanda, que corresponde em média a 45% do 

volume exportado pelo Brasil, onde em 2017 o país importou 67.327 toneladas. Já o Reino 

Unido e a Espanha corresponderam em média 28% e 16% respectivamente.  Em 2016 verificou 

uma queda no consumo por parte desses países, isso se deu por conta da saturação no estoque 

de melão na Europa já que o Brasil ainda possui uma dependência desse mercado. 

 

6.2 BARREIRAS COMERCIAIS NAS EXPORTAÇÕES DE FRUTAS 

 

Dentre os principais fatores que impedem um país de ter competitividade frente ao 

mercado internacional estão às barreiras comerciais. Nesse sentido existem duas principais 

barreiras que são responsáveis pelos entraves das exportações frutícolas: barreiras tarifárias, 

barreiras não tarifárias. Cada vez mais os países importadores estão mais criteriosos no ramo 

de alimentação, para o setor frutícola estão exigindo um controle de qualidade e 

homogeneização maior dos países exportadores.  

Os países desenvolvidos atribuem barreiras tarifárias para restringirem o acesso dos 

produtos agropecuários, elevando o padrão de competitividade e protegerem os produtores 

domésticos da concorrência internacional. Além disso, ainda existem barreiras não tarifárias, 

onde os produtores não tem a obrigação de atender os requisitos estabelecidos, porém se esses 

não atenderem as medidas os produtos agropecuários não são introduzidos nesses países. 

Para a fruticultura existem algumas barreiras tarifárias a serem atendidas. De acordo 

com o Mapa (2007) as principais tarifas podem ser ad valorem, sazonais, específicas e mistas. 

As tarifas ad valorem que são cobradas uma porcentagem no valor das importações. Já as tarifas 

sazonais são tarifas que variam dependendo do período, ou seja, vigora apenas parte do ano. O 

setor agrícola é o setor mais sujeito a essas tarifas. As tarifas específicas podem ser fixas e 
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podem ser cobradas de acordo com cada unidade do produto importado, existem também as 

tarifas mistas, que é a combinação de algumas das tarifas descritas acima no valor da 

importação. 

Existem também as chamadas Barreiras Não-tarifárias (BNTs) que são barreiras 

impostas através de regulamentos, normas e inspeções que precisam ser atendidas pelos 

exportadores. Essas barreiras geram um custo adicional ao produtor, reduz a competitividade e 

geram um protecionismo à entrada em determinados mercados, dificultando a competitividade 

externa (MAPA,2007). 

 

6.3 IVCR DAS EXPORTAÇÕES DE FRUTAS DO NORDESTE X PRINCIPAIS 

CONCORRENTES 

 

Foi analisado o melão sendo a fruta mais exportada do Nordeste, onde essa obtém um 

desempenho significativo no mercado internacional no período de 2015 a 2017. Para tanto, 

compara-se a exportação dessa fruta com os principais países exportadores, verificando o IVCR 

da fruta citada acima. O intuito dessa análise é apresentar qual região/país está mais 

especializado a comercializar essa fruta e identificar a importância que tem para pauta de 

exportação do Nordeste. 

 

6.3.1 Índice de vantagem comparativa revelada entre o Nordeste do Brasil e a 

Espanha para o Melão 

 

Isto é, para se calcular o índice de vantagem comparativa dessas frutas o presente 

estudo buscou comparar as exportações de melão do Nordeste com as exportações dos 

principais concorrentes internacionais, Espanha, Guatemala e os Países Baixos. As tabelas 

apresentam os índices de vantagem comparativa revelada calculados para o melão. 

 
Tabela 03 - IVCR do melão do Nordeste do Brasil e Espanha 

ANO 

EXPORTAÇÕES DO 

MELÃO DO 

NORDESTE EM US$ 

FOB (Xji) 

EXPORTAÇÕES 

DO MELÃO DA 

ESPANHA EM 

US$ FOB (Xjw) 

TOTAL DAS 

EXPORTAÇÕES 

DO NORDESTE 

EM US$ FOB (Xi) 

TOTAL DAS 

EXPORTAÇÕES 

DA ESPANHA 

EM US$ FOB 

(Xw) 

IVCR 

PARA O 

MELÃO 

2015 152766826 298140 14655435699 278122010 9,724011 

2016 147505007 335880 12813680918 281776674 9,657256 

2017 162415054 323822 16813680918 319621896 9,534406 

Fonte: elaboração própria com dados obtidos pelo Secex/MDIC e Trade Map. 

De acordo com a tabela 03 o Nordeste apresenta valores superiores a unidade nos três 

anos estudados, ou seja, o Nordeste se apresenta especializado no comercio dessa frutas frente 

à Espanha, pois o resultado do IVCR foi superior a 1 mostrando que o Nordeste tem o menor 

custo de oportunidade para a produção de melão comparado a Espanha. Visto que a Espanha é 

o principal concorrente do Brasil na comercialização do melão, onde também é o maior 

exportador mundial, segundo os dados do Trade Map. Apesar de o Nordeste deter vantagem 

comparativa em relação à Espanha, notou-se que essa vantagem vem decaindo ao longo dos 

anos estudados, segundo a coluna “IVCR para o melão”. Apesar da Espanha liderar o ranking 
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de maior exportador mundial de melão, é também o terceiro país a mais exportar essa fruta do 

Brasil, como visto no gráfico 01, visto que o Brasil só fornece melão para a Espanha no período 

entressafra da temporada dessa fruta. 

 

 

6.3.2 Índice de Vantagem Comparativa entre o Nordeste do Brasil e os Países Baixos 

para o Melão 

 

Conforme a tabela 04, o Nordeste novamente mostrou competitividade em relação aos 

Países Baixos, verifica-se que quando comparada ao período analisado, o produto mostrou um 

índice de vantagem comparativa muito superior à unidade, indicando que a região Nordeste 

consegue competir com os principais exportadores mundiais de melão. Como se pode observa 

na coluna “EXPORTAÇÕES DO MELÃO DOS PAÍSES BAIXOS” os Países Baixos teve uma 

queda em suas exportações no ano de 2016, o que leva ao IVCR desse mesmo ano ter um 

aumento em comparação a 2015.  

 

 

 

 
Tabela 04 - IVCR do melão do Nordeste do Brasil e Países Baixos 

ANO 

EXPORTAÇÕES 

DO MELÃO DO 

NORDESTE EM 

US$ FOB (Xji) 

EXPORTAÇÕES 

DO MELÃO DOS 

PAÍSES BAIXOS 

EM US$ FOB 

(Xjw) 

TOTAL DAS 

EXPORTAÇÕES 

DO NORDESTE 

EM US$ FOB (Xi) 

TOTAL DAS 

EXPORTAÇÕES 

DOS PAÍSES 

BAIXOS EM US$ 

FOB (Xw) 

IVCR 

PARA O 

MELÃO 

2015 152766826 149881 14655435699 473834284 32,95416 

2016 147505007 149184 12813680918 444867363 34,32742 

2017 162415054 172110 16813680918 505941305 28,39602 

Fonte: elaboração própria com dados obtidos pelo Secex/MDIC e Trade Map. 

Já em 2017 o IVCR apresentou uma perca de competitividade do Nordeste caindo para 

28,39602, indicando que o custo de oportunidade para a produção do melão frente aos Países 

Baixos foi menor em relação aos anos anteriores. Como no caso descrito acima, os Países 

Baixos além de ser um dos maiores exportadores também o maior importador desse produto, 

chegando a apresentar certa de 45% do total de frutas exportadas pelo Brasil, como mostrado 

no gráfico 01. Assim o Brasil só exporta para os Países Baixos em período de entressafra. 

 

6.3.3 Índice de Vantagem Comparativa entre o Nordeste do Brasil e a Guatemala 

 
Tabela 05 - IVCR do melão do Nordeste do Brasil e Guatemala 

ANO 

EXPORTAÇÕES 

DO MELÃO DO 

NORDESTE EM 

US$ FOB (Xji) 

EXPORTAÇÕES 

DO MELÃO DA 

GUATEMALA 

EM US$ FOB 

(Xjw) 

TOTAL DAS 

EXPORTAÇÕES 

DO NORDESTE 

EM US$ FOB (Xi) 

TOTAL DAS 

EXPORTAÇÕES 

DA 

GUATEMALA 

EM US$ FOB 

(Xw) 

IVCR 

PARA O 

MELÃO 

2015 152766826 150454 14655435699 10677394 0,739762 

2016 147505007 182345 12813680918 10591330 0,668636 
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2017 162415054 141614 16813680918 11011392 0,751103 

Fonte: elaboração própria com dados obtidos pelo Secex/MDIC e Trade Map. 

No que se refere ao período analisado, a tabela 05 demonstra que o Nordeste não possui 

competitividade frente a Guatemala, isso se dar porque embora o Brasil seja um dos principais 

exportadores, as exportações de melão do país te um peso significativo na balança comercial. 

Ou seja, o IVCR foi menor que 1 em todos os anos apresentados. Mesmo a Guatemala sendo 

um pequeno país, sua pauta de exportação é voltada para produtos primários como frutas, café, 

açúcar. Portanto, esse país vem aumentando sua quota das exportações mundiais, visto que sua 

economia local é pequena. A explicação para a falta de competitividade do Nordeste se dá 

juntamente por esse país ser voltado para exportação e exportar poucos produtos. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste trabalho foi calculado o índice de vantagem comparativa revelada (IVCR) para 

o melão na pauta de exportação do Nordeste frente seus principais concorrentes no período de 

2015 a 2017. 

O estudo fez um levantamento dos principais países de destino dessa fruta, como 

também analisou a competitividade frente a seus principais concorrentes mundiais.  

O Nordeste mostrou ter uma participação significativa para as exportações brasileiras, 

a região mostrou ter condições suficientes para se tornar um dos maiores polos produtores, onde 

possui condições climáticas, de solo, área a ser cultivadas e hídricas propícias à elevação da 

produção e exportação dessa fruta. Porém um dos fatores que impedem o aumento da 

competitividade dessa região é a falta de investimento por parte das grandes empresas, como 

também falta de políticas públicas que incentivem a produção. Outro fator são as barreiras 

impostas pelos países importadores, muitas das quais são de origem voluntária, mas se tornam 

quase obrigatórias se o produtor quer inserir suas frutas no país de destino. 

Após a análise dos resultados ficou evidente que a principal fruta comercializada no 

comércio internacional é o melão, o Nordeste mostrou ter real capacidade de competitividade 

no mercado externo. Sendo a fruta mais competitiva comparado com seus concorrentes. 

Tornou-se evidente que é necessária uma descentralização do mercado Europeu, o Nordeste só 

consegue exportar em períodos de entressafra, o que leva a uma dependência desses mercados. 

Conclui-se assim, que a fruta analisada vem aumentando sua competitividade ao longo 

dos anos, embora esse resultado pudesse estar melhor se tivesse um maior incentivo de políticas 

públicas e aumento dos padrões de qualidade. Tornou-se evidente o potencial do Nordeste em 

se transformar em um dos maiores polos exportadores do Brasil. 
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Resumo 

Este artigo tem como objetivo analisar o processo de formação de renda dos assentamentos 

Paulo Freire, Independência e Sussuarana no município de Mossoró no Estado do Rio Grande 

do Norte. Metodologicamente, a análise teve como parâmetro a pesquisa realizada pela FAO 

no ano de 1994, incluindo-se novas categorias de renda, quanto ao seu processo de formação. 

Foram aplicados questionários com 20 famílias (20% do total) e contextualizadas a renda obtida 

pelas mesmas entre os anos de 2016 e 2017. Os resultados indicam vulnerabilidades quando ao 

funcionamento e infraestrutura dos assentamentos. No que se refere a renda, verificou-se uma 

dependência elevada das transferências (rendas previdenciárias e doações) e de trabalhos 

realizados fora do assentamento (renda outros trabalhos), o que suscita uma discussão, quanto 

ao caráter produtivo destas áreas de assentamentos. 

Palavras-chave: Assentamentos; Reforma Agrária; Composição de renda 

 

Abstract 

This article aims to analyze the process of income formation of settlements Paulo Freire, 

Independence and Sussuarana in the city of Mossoro State of Rio Grande do Norte. 

Methodologically, the analysis was based on research conducted by FAO in 1994, including 

new categories of income and their training process. Questionnaires were applied to 20 

families (20% of total) and contextualized the income generated by families between the years 

2012 and 2013. The results indicate vulnerabilities when operation and infrastructure of the 

settlements. As regards income, there was a high dependence on transfers (social security 

income and donations) and work done outside the settlement (income other works), which 

raises a discussion about the character of these productive areas of settlements. 

Key words: settlements; Land reform; Income compositon. 

1. Introdução 

 

O presente trabalho tem como objetivo analisar o processo de formação de renda dos 

assentamentos Paulo Freire, Independência e Sussuarana no município de Mossoró no Estado 

do Rio Grande do Norte, tendo como principal foco, a identificação da execução/organização 
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do trabalho nas áreas dos assentamentos (dentro e fora),  utilizando como parâmetro, a 

metodologia utilizada pela pesquisa da FAO – Food and Agriculture Organization of the United 

Nations - (ROMEIRO, 1994) no processo de produção, emprego e renda.  

A garantia de sucesso dos assentamentos não é determinada apenas pelo acesso a terra, 

para que seja possível, é necessário desenvolver políticas não apenas de aspecto produtivo, mas 

também sociais, com acesso a infraestrutura produtiva e social. O desenvolvimento de 

estratégias de organização produtiva, comercialização, gestão e efetivamente o êxito dos 

assentamentos será uma consequência da incorporação de inovações, ou propriamente, de como 

se fomentará localmente as estratégias e ações. 
Desta forma, um estudo que aborde a formação/composição de renda em áreas de 

assentamentos no município de Mossoró, abre uma discussão sobre a reforma agrária em 

regiões semiáridas e a capacidade de “sustentabilidade” no que se referem os seus mais diversos 

aspectos, inclusive da capacidade de organização do trabalho e as resultantes produtivas que o 

possibilitariam numa inserção do mercado. 

 

2. Sustentabilidade em áreas de Assentamentos de Reforma Agrária 

 

A literatura apresenta que a reforma agrária, não obstante alguns resultados 

insatisfatórios, tem contribuído de uma maneira geral para a melhoria de alguns aspectos sociais 

no tocante ao acesso a terra, a moradia e melhora de autoestima do pequeno produtor, sendo 

considerado positiva, inclusive quando comparando a situação anterior na qual se encontrava o 

referido assentado e sua família antes da deflagração deste processo.  

Segundo Spavorek (2003, p.37):  

“Essas perspectivas reforçam o potencial ainda latente da 

reforma agrária como sendo um meio eficiente e sustentável de 

combater a pobreza, melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores 

rurais e da população urbana, gerando, também, desenvolvimento 

econômico e melhorando a distribuição de renda numa escala ampla e 

realista.” 

No tocante a sustentabilidade dos Projetos de Assentamentos, Costa Neto e  Anjos (s/d, 

p.03) enfocam as dimensões sociais da sustentabilidade – incluídos os elementos de qualidade 

de vida - em assentamentos rurais no Brasil: 

 

(...) não se pode perder de vista que os problemas sociais 

relacionados com a agricultura - como a concentração fundiária e a 

concentração de rendas, as precárias condições de trabalho ou mesmo a 

fome e a miséria – são problemas muito mais antigos. E o processo 

histórico que resultou nas atuais discussões sobre a noção de 

sustentabilidade tem origem no agravamento dos problemas 

ambientais, principalmente a erosão dos solos, a contaminação dos 

recursos hídricos e a destruição das florestas. Portanto, parece coerente 

a „inclinação‟ para as questões naturais. 

 

O desenvolvimento sustentável não se refere a uma meta tangível, a qual se pode 

alcançar num tempo específico e determinado, mas refere-se à “a la posibilidad de mantener un 

equilibrio entre factores que explican un cierto nivel de desarrollo del ser humano, nível que es 
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siempre transitorio, en evolución y, al menos en teoría, debería ser siempre conducente a 

mejorar La calidad de vida de los seres humanos” (DOUROJEANNI, 1999, p.03) 

Conforme MONTEIRO (2000), citando Sachs, define o local e suas inserções no 

ambiente global como um entorno elementos econômico-sócio-territorial onde, aproveitando-

se as vantagens competitivas, busca-se, construir as múltiplas dimensões do desenvolvimento 

integrado (social, político, ambiental, cultural, tecnológico e institucional). Assim, a 

sustentabilidade é dividida em: 
cinco dimensões: 1) A social, cujo objetivo é “construir uma civilização do ‘ser’, em 

que exista maior eqüidade na distribuição do ‘ter’ e da renda...”; 2) A econômica, 

que parte da “alocação e gestão mais eficiente dos recursos e por um fluxo regular 

do investimento público e privado”; 3) A ecológica que visa à “regulação dos meios 

de produção e padrões de consumo”; 4) A espacial, identificada com uma 

“...configuração rural-urbana mais equilibrada e uma melhor distribuição territorial 

de assentamentos humanos e atividades econômicas...” e; 5) A cultural que visa à 

“...busca das raízes endógenas dos modelos de modernização e dos sistemas rurais 

integrados de produção...” 

 No caso da sustentabilidade nos Projetos de Assentamentos, a mesma não existe um 

parâmetro de base conceitual (“oficial”) ou mesmo que concretize todos os aspectos nas 

dimensões acima apontados, mas procura-se discorrer do principal elemento de discussão 

quanto ao “elemento de sustentabilidade”, o Econômico, expresso contundentemente na 

formação de renda destas áreas de assentamentos e apontam uma série de elementos pautados 

em cinco pontos aurefidos . Entende-se também, que o processo de sustentabilidade deve 

observar a mesma também pela estabilidade, resiliência e equidade social promovida. Além dos 

mesmos, visualizarmos a capacidade diante da integração de mercado agrícola, bem como, da 

inerente caracterização (vantajosa), quanto a sua diversificação e na maleabilidade de seu 

processo decisório de produção agrícola. 

O processo de reforma agrária pode ser entendido como um elemento de transformação 

integral de um território, que afeta inúmeros componentes de cunho social, econômico, cultural, 

ambiental, etc. Entende-se que este processo de transformação avança quando se adotam novos 

paradigmas (não apenas produtivistas). 

A instalação de uma área de assentamento, em primeira instância, se constitui em uma 

política redistributiva de caráter socioeconômico; posteriormente, configura-se em instrumento 

centrado em uma multiplicidade de enfoques relacionados com a sustentabilidade e o 

desenvolvimento humano e territorial. 

Assim, é de fundamental importância ter como referência a existência de diferentes 

recortes territoriais em uma mesma espacialidade, construídos a partir dos assentamentos, 

entendidos como áreas de influência e de constituição de determinadas redes de relações 

econômicas, sociais e políticas - que podem coincidir com um município, com um conjunto de 

municípios ou ainda com partes deles.  

Com isso, assume-se que há processos múltiplos a serem considerados que antecedem 

o assentamento, são concomitantes a ele e o sucedem. Ou seja, falar em impactos regionais dos 

assentamentos rurais implica perceber diferentes dimensões e escalas de influência destas 

relações sociais, econômicas, políticas e ambientais, que se desenvolvem como um processo, 

em espaços e tempos marcados e delimitados pela própria criação dos assentamentos, mas que 

levam à necessidade de atentar para as condições anteriores da "região" dos assentados (LEITE, 

1998) 
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Segundo Leite (1998, p.18), o processo de reforma agrária oferece uma congruência 

entre o crescimento e o desenvolvimento econômico e social, quando compatibilizado a 

“administração do fluxo de famílias assentadas e do estoque de patrimônio fundiário 

(arrecadado ou a ser arrecadado) em um compasso mais estreito ” , aferindo-se com mais 

percepção os impactos “locais/regionais” em razão da criação de novas áreas de assentamentos 

e consequentemente da execução das estratégias de desenvolvimento local, principalmente 

quando observado a capacidade de inovação dos agentes sociais/coletividade dos 

assentamentos. 

Um dos aspectos a considerar na execução de um programa de reforma agrária é o 

fomento a instrumentos que possibilitem a diminuição da pobreza rural, dotando as famílias 

assentadas de fatores de produção, que potencialmente contribuirão na formação de uma 

segurança alimentar (através da geração de renda de autoconsumo). Ademais, considera-se que 

o papel das áreas de assentamentos, além de cumprir esta função social, também pode 

incorporar a possibilidade de geração de renda que permita a incorporação destas famílias a um 

mercado de massas. 

 

 

3. Metodologia 

 

Para o alcance dos objetivos propostos optou-se por utilizar a metodologia adotada pela 

FAO no ano de 1994. A renda, dada sua importância dentro do modelo utilizado na pesquisa, é 

concebida segundo Guanziroli (1994) como “bom indicador de desempenho econômico, tanto 

em termos de eficiência como em termos comparativos, isto é, de custos de oportunidade”. 

Seguindo a FAO, a renda é composta por várias categorias, assim postas e definidas 

(Romeiro, 1994): 

a) Renda Agrícola Líquida Monetária: é a renda obtida com a venda dos 

produtos agrícolas, segundo os preços declarados pelos assentados 

(indexados pelo IGP/FGVDI), diminuída dos correspondentes custos de 

produção, também avaliados pelos valores declarados nas entrevistas; 

b) Renda Animal Líquida Monetária: é a renda obtida com a venda dos 

animais e derivados, diminuída dos seus correspondentes custos de 

produção (avaliação idem ao ponto anterior); 

c) Renda de Autoconsumo: é a renda gerada pela atividade de consumo 

de sua própria produção; as quantidades consumidas (segundo 

declaração) foram avaliadas de acordo com os mesmos preços de venda 

da produção; ou seja, trata-se da renda que o agricultor obteria se 

vendesse, ao invés de consumir esta parcela da produção; 

d) Renda de Outros Trabalhos: incluem-se aqui os salários obtidos 

como remuneração por empregos temporários ou permanentes dos 

membros da família; 

e) Renda de Outras Receitas: são as vendas ocasionais de produtos não-

agrícolas, como por exemplo, madeira, carvão, extrativismo pequeno 

comércio, artesanato.  

No tocante a composição/obtenção da renda nos assentamentos de reforma agrária, foram 

incluídas duas outras categorias na análise, conforme adotado por Albuqueque Neto (2011): 

f) Renda Previdenciária: rendas oriundas de aposentadorias e/ou 

benefícios auferidos pelos membros da família. 
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g) Renda Programas Sociais/Doações: rendas oriundas de programas 

sociais e/ou doações auferidas pelos membros da família. 

No Estado do Rio Grande do Norte, o município de Mossoró tem intensificado sua 

política de reforma agrária, contando com 33 projetos de assentamentos, dos quais foram 

definidos três Assentamentos do município sob a responsabilidade do INCRA – Sussuarana, 

Padre Freire e Independência-, que cumpriam o enquadramento geral do estudo da FAO, com 

o intuito de contribuir para diagnosticar possíveis entraves que possam ser superados para a 

promoção do desenvolvimento rural sustentável. 

O Assentamento Paulo Freire, foi criado em 2003, com uma área de 1.585,0160 ha 

constituído por 57 famílias, ficando a 13 km do centro de Mossoró. O Assentamento 

Independência,  foi criado em 1995, com uma área de 1.061,9326 há, constituído por 38 famílias 

assentadas se distanciando a 12 km do município de Mossoró. O Assentamento Sussuarana,  foi 

criado em 2000, com uma área de 313,7500 ha com 10 famílias assentadas, localizadas a 12 km 

do município de Mossoró. Foram  entrevistadas um total de 20% das famílias assentadas (por 

assentamento). 

O instrumento de coleta de dados estruturou-se em diversas partes. Na primeira parte 

foram coletados os dados pessoais dos assentados, quanto ao local de moradia (tipo e condições 

da residência), idade, sexo, nível de escolaridade, tempo no assentamento. Na segunda parte do 

questionário, procurou-se identificar onde foi gerado cada um dos tipos de rendas (dentro e fora 

do assentamento), assim como saber os diversos tipos rendas auferidas mediante transferências 

governamentais. Na terceira parte, buscou-se compreender as relações produtivas do assentado 

e suas práticas agrícolas utilizadas usualmente; e na quarta parte, perguntas abertas sobre o 

processo de funcionamento dos assentamentos, bem como das práticas utilizadas pelos 

responsáveis pela política de reforma agrária. A pesquisa de campo foi realizada com as 

famílias assentadas no período de janeiro a junho de 2017 e janeiro a março de 2018.  

 

 

4. Resultados e discursão 

 

 

O processo de verificação (captação), tabulação e consequentemente da análise dos 

dados coletados no presente trabalho, apresentou uma enorme dificuldade quanto aos 

problemas enfrentados nos assentados pesquisados.  

A seca reduziu drasticamente as possibilidades de geração de renda basicamente em três 

(03) grandes tipos de rendas, especificamente (Renda Agrícola; Renda Animal e Renda Auto 

Consumo) e com isto uma migração/dependência extrema de rendas oriundas das transferências 

governamentais (Renda Previdênciária e Renda Programas Sociais. Foram necessárias a 

realização de diversos deslocamentos ao campo para coletar de forma mais precisa (inclusive 

os efeitos), a formação das rendas das famílias dos assentamentos estudados; A influência da 

proximidade dos grandes centros urbanos, no desvio da capacidade produtiva, quanto à 

utilização de mão de obra presente nos assentamentos e; a análise da organização do trabalho 

nos assentamentos, quanto à utilização de práticas coletivas de produção e comercialização nos 

seguintes assentamentos: a) Assentamento Paulo Freire; b) Assentamento Independência; c) 

Assentamento Sussuarana. 

             A principal questão  passou a ser a seca e a dificuldade em manter o nível de produção 

agropecuário no estado do RN.  Segundo a Secretaria da Agricultura, da pecuária e da pesca, a 

estiagem que assolou o “Rio Grande do Norte no ano de 2016 deixou 162 municípios, em estado 
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de emergência”. Sendo caracterizada como sendo a seca com menor índice de precipitações 

pluviais dos últimos 45 anos. Um cenário marcado por perdas, angústias e sofrimentos, em 

virtude da extrema escassez de chuvas que resultou em um total de 6.306 animais que 

necessariamente necessitaram do monitoramento do Instituto de Defesa de Inspeção 

Agropecuário do Rio Grande do Norte - IDIARN para mante-se vivos. 

O contexto das secas desde 2012 no RN tomou proporções ainda maiores, em 

decorrência dos efeitos desfavoráveis que essa estiagem propôs ao estado, sendo notório o 

extenso número de barragens e açudes extremamente secos. Essas privações ao acesso a água 

resultaram em perdas alarmantes nas produções agrícolas e pecuárias, que tiveram um déficit 

em suas principais produções; por não possuírem água para o plantio e fomentar as criações de 

animais. 

Essas perdas produtivas que necessariamente necessitaram de intervenções 

governamentais, gerenciou uma série de agricultores rurais que unicamente mantem sua 

existência por meio das atividades agropecuárias desestabilizarem-se, ficando a mercê das 

políticas públicas para manterem suas necessidades vitais, uma vez que os municípios urbanos 

mais precisamente os rurais foram fortemente marcados por essa seria deficiência hídrica 

decorrente dessa seca, sendo as chuvas ocorridas nesse período insuficientes para 

armazenamento de água. Enfrentando desde 2012 umas das piores secas históricas vivenciadas 

pelo Rio Grande do Norte. 

 
Grandes barragens entraram em colapso, projetos de irrigação 

foram suspensos. Muita gente nem plantou e quem plantou, perdeu. 

Até os cajueiros, que costumam tolerar bem períodos um pouco 

mais longos de estiagem, morreram. Na maior parte das roças, só a 

mandioca plantada há dois anos rendeu algum dinheiro. Pouco, 

porque a seca comprometeu o desenvolvimento da raiz. Rios e 

barreiros que não costumavam secar secaram. O carro pipa virou a 

salvação para mais de 3,2 milhões de pessoas. 

 

Esse impacto de grande proporção sentido por quase todos os municípios do RN, deu-

se em virtude da grande fragilidade dos recursos hídricos, que não são eficientes o bastante para 

abastecer todas as comunidades em períodos sem chuvas, interferindo nas principais atividades 

econômicas que caracterizam o semiárido Nordestino. 

 
... um complexo de pecuária extensiva e agricultura [...] a criação de 

gado e a cultura de alguma xerófita, atividade que dão origem à 

renda monetária, combinam-se com uma agricultura de subsistência 

produtora de gêneros alimentícios. É exatamente este último setor o 

mais afetado pelo regime irregular e a redução da precipitação 

pluviométrica, que determinam o fenômeno periódico das secas. O 

colapso de uma produção de alimentos, organizada como 

agricultura de subsistência, assume, necessariamente, dimensões de 

calamidade social. Como crise de produção, a seca é muito mais 

grave do que a crise típica da economia. No caso da seca, o impacto 

concentra-se no segmento mais frágil do sistema: a agricultura de 

subsistência. As 

repercussões sociais são muito mais profundas (FURTADO, 2005, 

p.37). 

 

A consequência da seca, resulta numa queda nas rendas captadas e que apontamos 

agora o resultado geral, por tipo de renda por assentamentos. 
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Nos assentamentos pesquisados nenhum deles possui o tipo de plantação irrigada, 

predominando a prática de sequeiro, no qual ocorre em frequência em períodos de chuva, o que 

dificulta o sucesso em estabelecimentos que não tenha por base a técnica da irrigação.  

O criatório de animais desenvolvido no assentamento Paulo Freire como nos demais 

assentamentos, o tripé da base para a produção da renda é ovino/suíno/caprinos e aves, 

predominando neste caso a criação de caprinos, visualizando-se também a utilização de cabras 

na venda do leite destes animais, que segundo afirma um dos assentados apresentam maior 

rentabilidade até mesmo que o leite de vaca.  

 

Tabela nº 1 

Renda média dos assentamentos em salário-mínimo/percentual da renda por atividades 

(2016-2017) 

Assentamento 
Paulo 

Freire 
Sussuarana Independência Media 

Renda Agrícola Líquida 
0 0 0 0 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Renda Animal Líquida 
0,12 0,03 0,08 0,1 

6,86% 2,08% 5,48% 5,92% 

Renda Consumo 
0,04 0,11 0,09 0,08 

2,29% 7,64% 6,16% 4,73% 

Outros trabalhos 
0,69 0,48 0,18 0,56 

39,43% 33,33% 12,33% 33,14% 

Outras Receitas  
0 0 0,08 0,03 

0,00% 0,00% 5,48% 1,78% 

Receita Previdenciária 
0,81 0,82 0,88 0,84 

46,29% 56,94% 60,27% 49,70% 

Receita programas sociais e/ou 

doações 

0,09 0 0,15 0,08 

5,14% 0,00% 10,27% 4,73% 

Renda Média Mensal 1,75 1,44 1,46 1,69 

Fonte: Pesquisa de campo realizada com as famílias assentadas no período de janeiro a junho de 2017 e Janeiro a 

março de 2018. 

Obs:* Valor do Salário Mínimo de 2016 (R$ 880) e Valor do Salário Mínimo de 2017 (R$ 937)  

 

 

O assentamento Sussuarana, mesmo apresentando todas as dificuldades de 

infraestrutura, ainda se mostra capaz de produzir um mínimo para o próprio consumo de 

pequenos animais como ovinos, caprinos e aves. 

A pauta da renda animal no Assentamento Independência apresenta a criação de aves 

(neste caso galinhas), ovinos e caprinos, Mesmo existindo a criação de animais de pequeno 

porte, verificou-se praticamente as mesmas características entre os assentamentos: animais com 

baixa produtividade e soltos na zona comunitária, encontrando-se em diferente situação os 

suínos e as aves, pois precisam de uma atenção diferenciada. 

Portanto, os assentamentos mostram um baixo aproveitamento, não apenas no aspecto 

da renda agrícola, mas também no desenvolvimento da renda animal. Demonstrando 

fragilidade, quanto as principais atividades com capacidade de inserção no mercado.  
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Os resultados indicam que a realização de uma reforma agrária efetiva, passe 

necessariamente pelo fortalecimento, incentivo, bem como pela dotação aos assentados de 

meios e ferramentas para prática do autoconsumo, além do mais óbvio, demonstrar ao assentado 

que isto geraria a ele uma melhor qualidade de vida. 

Considerando que a maioria dos agricultores trabalham no assentamento em agricultura 

de subsistência, dada as condiçoes das irregularidades pluviais que não permitiram um bom 

aproveitamento na produção, estes não conseguiram obter renda suficiente para sobrevivência 

da família, sendo necessario procurar uma outra fonte de renda além das atividades 

agropecuárias.   

O volume de renda gerada nos assentamentos carece de observações particulares, tanto 

de sua forma de integração, quanto de sua inserção ao mercado laboral, de cunho urbano. 

Este tipo de renda se compõe basicamente em três categorias de trabalho, a) Diaristas 

e/ou autônomos, que são os trabalhos executados fundamentalmente em áreas próximas aos 

assentamentos, de cunho agrícola ou que executam trabalhos com certa frequência em 

atividades voltadas para a prestação de serviços, além dos que exercem atividades no setor 

informal; b) contrato temporário, composta de pessoas que trabalham para as chamadas 

empresas prestadoras de serviços e; c) trabalho permanente, que agrega os funcionários 

públicos, comerciários, ou empregados de setores industriais. 

Os resultados demonstram que mesmo sendo praticamente consolidado o assentamento 

Paulo Freire, o mesmo ainda não foi capaz de criar uma base produtiva, voltada especificamente 

para as chamadas rendas agrícolas, o que pressupõe uma série de interferências do meio 

urbano/programas de transferência de renda, no processo produtivo dos assentamentos que leva, 

em suma, a vulnerabilidade extrema quanto a papel da terra como fator de produção. 

A geração de renda oriunda de outros trabalhos no assentamento Independência 

solidifica a contextualização do novo rural e da consequente simbiose entre o rural e urbano, 

ficando cada vez mais difícil quantificar, determinar ou mesmo abstrair o que é gerado ou 

produzido de atividades agropecuárias.  

A facilidade de acesso para a sede município Mossoró, contribui bastante para o 

deslocamento desses assentados em busca de empregos no meio urbano.   

A realidade do assentamento Sussuarana é evidentemente aterradora, especialmente 

quando se verificou a desmobilização produtiva (agrícola e animal), inclusive com a 

prerrogativa das condições de infraestrutura que desmotivam qualquer tipo de ação por parte 

dos assentados.  

Assim como os demais assentamentos, o assentamento Sussuarana passa por um 

processo de descaracterização produtiva (agrícola e animal), o que leva a uma consequente 

dependência de outros tipos de renda para garantir a sobrevivência do assentado, nesse caso, 

voltados para o emprego formal, em especial, em atividades não agrícolas.  

A distribuição das ocupações dos assentados centra-se especificamente em setores 

distintos da atividade agrícola. Tais resultados nos leva a expressar, na realidade, o 

descontentamento com as políticas públicas, em especial as agrícolas, de forma eu praticamente 

“obriga” os assentados a incorporem em atividades que proporcionem algum tipo de 

rendimento. 

A formação de rendas outras receitas são derivadas das vendas ocasionais de produtos 

não agrícolas, como por exemplo, madeira, carvão, extrativismo pequeno comércio, artesanato. 

A atividade realizada nesta categoria foi a extração de pedra de calcário, utilizada 

também como fonte de renda alternativa para subsistência. Mostrando a vulnerabilidade dos 

assentamentos no que diz respeito à utilização dos recursos naturais. 



 
 

119 
 

UERN | Mossoró – RN, 02 a 06 de setembro de 2019 
VI CONgest – Congresso de Economia & Gestão 

O processo de formação da Renda Previdenciária é oriundo de aposentadorias/pensões 

e ou auxílios auferidos pelos membros da família e se constitui no mais importante tipo de renda 

para os assentamentos pesquisados. 

Conforme pode-se constatar na pesquisa, a aposentadoria serve como sustentáculo 

familiar, principalmente como forma de diminuição da pobreza. A resposta a esta questão, 

afirmativa entre 90% dos entrevistados que a aposentadoria os motiva a permanecer na área 

rural, deixa claro que o benefício é um fator fundamental para a permanência de muitas famílias 

no meio rural, pois se constitui em política efetiva que garante renda mínima ao aposentado e à 

sua família, impedindo o aumento do êxodo rural. A garantia de renda mínima é fundamental 

no meio rural, já que gera estabilidade, condição que a atividade agrícola não proporciona 

devido às oscilações climáticas, pragas, crises econômicas, etc. 

A análise das informações coletadas demonstrou o envelhecimento dos assentamentos, 

sem que haja necessariamente uma reposição da força de trabalho a executar atividades 

agropecuárias, estejam estas atividades ligadas a renda agrícolas ou não agrícolas,  dentro do 

assentamento, levando em conta que muitos dos filhos de assentados buscam a vida na cidade 

ou migram para outros lugares, a procura de alternativas de renda, não possibilitando ao 

assentado de utilizar a chamada mão de obra familiar, tão usualmente conhecida. 

A renda gerada a partir do processo de formação das rendas previdenciárias, engloba 

quase toda a renda gerada dentro dos assentamentos, e por muitas vezes torna-se a única renda 

a qual dispõem os assentados, refletindo muitas vezes, na improdutividade das demais rendas. 

Verificou-se que aproximadamente 50% das rendas geradas nos assentamentos pesquisados 

eram de origem da aposentadoria rural. 

O papel destas rendas provenientes da previdência nos assentamentos minimiza as 

vulnerabilidades econômicas para compensar a falta de formação de rendas agrícolas, já que a 

pouca produção existente se vincula ao consumo.   

Em razão do estado precário do estabelecimento, a renda previdenciária representa 

praticamente o único suporte dentro do assentamento. As maiores rendas do assentamento são 

formadas basicamente por pessoas que recebem aposentadorias e quando somados os 

benefícios/doações e rendas de outros trabalhos, estes percentuais beiram quase a sua totalidade.  

Verificou-se que a formação de renda programas sociais e/ou doações nos 

assentamentos, mesmo acontecendo um volume de menor proporção, ainda está presente nos 

assentamentos. No tocante a composição da renda programas sociais e/ou doações, todas foram 

de caráter particular (familiares), como forma de complementação da renda e garantia do 

mínimo em termos de segurança alimentar na família. É possível que existam famílias que são 

contempladas com mais de um benefício, porém até o momento da pesquisa, não foi 

identificado nenhum programa social diferente do Bolsa Família, que tem seus condicionantes 

em relação ao número de filhos em idade escolar.  

 

 

 

 

5 Considerações finais 

 

Melhorar as condições de sustentabilidade nos assentamentos de reforma agrária é algo 

inclui, não apenas a melhora da capacidade produtiva, mas também a inclusão de novas 

tecnologias, que estejam ao alcance das famílias assentadas e que possam gerar renda. Dessa 

forma, diversas políticas se qualificam como necessárias, especificamente as que levam em 
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conta o período da estiagem, para que assim sejam desenvolvidos programas que incorporem a 

mão de obra das áreas de assentamento, para garantir uma renda que possibilite aos mesmos 

um pouco de recursos para investimento em insumos e equipamentos a serem aplicados no 

período de chuvas, considerando as condições de desenvolvimento nas áreas de semiárido. 

A infraestrutura apesar de não ser totalmente determinante no processo de 

funcionamentos dos assentamentos, mas somando-se às dificuldades de estabelecimento na 

terra e àquelas mais gerais enfrentadas pela agricultura familiar, tem efeitos graves sobre a vida 

dos assentados e sobre a produção. 

A falta de conhecimento e a pouca disponibilidade de recursos para produzir, é o 

principal entrave do desenvolvimento das áreas de assentamento, pois deixa a desejar uma 

capacitação dos agricultores para a organização e gestão de todo o processo produtivo.  

Fica ainda comprovada a dependência de um elevado número de famílias que obtinha 

recursos de rendas não agrícolas, em geral, provenientes de transferências governamentais 

(rendas previdenciárias e benefícios sociais). Sendo esta renda, principalmente a renda 

previdenciária, a única fonte de renda de algumas famílias, em razão das inúmeras dificuldades 

encontradas existentes no quesito de conseguir sobreviver somente das renda agrícola, 

permitindo aos assentados a manutenção das famílias durante os períodos de frustração de safra. 

Isto significa dizer que os assentamentos, de certa forma não se mostram ainda capazes 

de criar uma base produtiva, voltada especificamente para as chamadas rendas agrícolas, o que 

pressupõe uma série de interferências do meio urbano e programas de transferência de renda, 

no processo produtivo dos assentamentos que leva, em suma, a vulnerabilidade extrema quanto 

a papel da terra como fator de produção. 

Portanto um programa de desenvolvimento rural deve considerar não apenas a 

agricultura, mas também outras atividades que possam gerar renda para as famílias, sejam elas 

ligadas à agricultura ou não. Vale ressaltar que embora as rendas previdenciárias sejam 

importantes e necessárias para a manutenção da família e da propriedade, elas não podem ser 

vistas como solução para os problemas de geração de renda no setor rural, nem como único 

meio de sobrevivência das famílias, pois se constitui num risco para as gerações futuras 

dependentes dos aposentados da família. 

Diante da pesquisa realizada, pode-se verificar a urgência  de que assentamentos 

produzam uma qualidade de vida satisfatória e superem seus problemas mais emergentes, 

portanto, fica clara, a necessidade que as diversas instâncias do Estado e os agentes sociais 

articule-se em prol de medidas que conduzam a construção do desenvolvimento sustentável 

nessas comunidades, objetivando um conjunto de medidas que contemplem projetos 

comprometidos com a sustentabilidade dos sistemas produtivos, com mecanismos que 

possibilitem uma melhora na qualidade de vida dos assentados e com o processo educativo das 

famílias, estimulando-as à organização e à construção de uma identidade coletiva. 

Por fim, compreende-se com a realização deste trabalho que o processo de reforma 

agrária necessita ajustar-se às demandas não apenas de determinadas regiões, mas ajustar-se à 

realidade social de cada assentamento, sendo fundamentalmente necessário um aprimoramento 

do capital humano ali, bem como de prover estes assentamentos de infraestrutura, assistência 

técnica e fornecer instrumentos creditícios mais que facilitem a utilização de tecnologia e 

possibilitem a produção em uma maior frequência e volume, incorporando também valor a esta 

produção.  
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Resumo 

No Brasil, a oferta da educação modificou-se significativamente a partir dos anos 1990. Ocorreu 

uma universalização do ensino fundamental, o crescimento do ensino médio e também do 

ensino superior, cujas matrículas aumentaram três vezes mais. Nesse contexto, é interessante 

avaliar se o estudante mantém suas expectativas sobre o ensino superior durante toda a 

graduação. Diante dessas informações, o presente trabalho tem como objetivo investigar se há 

ou não uma mudança de percepção em relação as suas expectativas inicias, junto aos alunos do 

curso de graduação de Ciências Econômicas do campus central da Universidade do Estado do 

Rio Grande do Norte – UERN. A metodologia baseia-se em uma análise descritiva utilizando-

se pesquisas de campo. Os resultados apontaram que, na média, os alunos do curso de Ciências 

Econômicas do campus Central da UERN permanecem com a mesma percepção de quando 

ingressaram na graduação. 

Palavras-chave: Ensino Superior. Expectativas de Ingresso. Curso de Ciências Econômicas. 

 

Abstract 

In Brazil, the supply of education has changed significantly since the 1990s. There has been a 

universalisation of elementary education, the growth of secondary education and also higher 

education, whose enrollment has increased threefold. In this context, it is interesting to evaluate 

whether the student maintains his expectations about higher education during the whole 

graduation. In view of this information, this paper aims to investigate whether or not there is a 

change of perception in relation to its initial expectations, together with the students of the 

undergraduate course in Economic Sciences of the central campus of the State University of 

Rio Grande do Norte - UERN . The methodology is based on a descriptive analysis using field 

surveys. The results showed that, on average, the students of the Economic Sciences course at 

the UERN Central Campus remain with the same perception of when they entered the 

undergraduate program. 

Keywords: Higher Education. Entry Expectations. Course of Economic Sciences. 
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1 Introdução 

 

Em um contexto histórico, ingressar na educação superior no Brasil era algo exclusivo 

de uma pequena população, caracterizando assim, um sistema elitizado até meados dos anos 

2000. Após esse período é possível observar um elevado número de estudantes, de diferentes 

posições sociais, ingressando na vida acadêmica (SANTOS JÚNIOR; REAL, 2017).  

A partir de 1998 a evolução começa a ser mais visível, essa evolução é consequência 

das iniciativas públicas que foram adotadas para a educação superior nos últimos anos. No 

entanto, com o passar do tempo houveram mudanças, o que era crescimento passou a decrescer, 

dessa forma, as políticas educacionais tornaram-se foco de pesquisa, com uma grande variação 

de temas tratados em trabalhos publicados ou apresentados em espaço acadêmico, dando ênfase 

tanto para as políticas de educação básica quanto de educação superior (SANTOS JUNIOR; 

REAL, 2017). 

Segundo Andriola, Andriola e Moura (2016), alguns pesquisadores defendem que os 

estudantes deixam a instituição acadêmica por problemas causados pela falta de envolvimento 

social e com o ambiente de ensino. Esse envolvimento, por sua vez, tem como influência 

características individuais, expectativas com o curso e com uma carreira, pelos objetivos e com 

compromisso em concluir a graduação.  Já o modelo apresentado por Tinto (1975), assegura 

que as decisões de evasão são consequências da ausência de integração social e acadêmica, 

realizada na universidade. Essa decisão, por sua vez, está associada com características do 

indivíduo, com expectativas com o curso ou carreia e também com intenções/objetivos e 

compromisso.  

A vida acadêmica é um período de grandes mudanças no posicionamento do estudante 

frente a suas escolhas. A sua trajetória na universidade proporciona várias experiências, que o 

levam a comparar com a realidade das profissões diante as suas escolhas (OGUSHI; 

BARDAGI, 2015).  O envolvimento e satisfação com a vida acadêmica envolve toda a trajetória 

acadêmica, no entanto, é considerado como um processo de muitas mudanças em sua satisfação 

(SCHLEICH; POLYDORO; SANTOS, 2006).   

Contudo, a mudança para o ensino superior pode ser vista como um desgaste, dado a 

várias mudanças e o enfrentamento de desafios relacionados a esse momento. De toda forma, 

os aspectos do meio acadêmico não é o único ponto relevante, como também o ambiente social 

entre alunos e professores. Esta adaptação na vida acadêmica é um processo complexo de várias 

faces tendo como influencia fatores pessoais como também o ambiente do qual está inserida.   

Os elevados índices de desistência nos vários cursos universitários mostram a necessidade de 

identificar e entender essas variáveis presentes na vida do estudante. Diante do assunto, é 

importante entender o ambiente de ensino compreendendo como as experiências acadêmicas 

influenciam a vida do estudante (SANTOS; MOGNON; LIMA; CUNHA, 2011). 

Diante disso, esse trabalho se defronta com a seguinte questão: “ocorre à mudança de 

percepção dos alunos quanto às expectativas da graduação no curso de Ciências Econômicas 

do Campus Central da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN? ”.  Dentro 

desse contexto, o presente trabalho tem como objetivo identificar a percepção dos alunos quanto 

às expectativas da graduação no curso de Ciências Econômicas do Campus Central da UERN, 

detectando a ocorrência de mudança dessas expectativas por parte dos estudantes ao longo do 

curso. 

Para realização deste estudo adotou-se uma pesquisa de campo aplicando-se um 

questionário semiestruturado para coleta de dados junto a todos os alunos regularmente 
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matriculados no segundo semestre do ano letivo de 2018 do curso de Ciências Econômicas do 

campus Central da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). 

 

2 Revisão de Literatura 

 

Nos últimos anos diversas pesquisas vêm sendo aplicadas, junto aos discentes, tendo 

como objetivo mensurar suas expectativas e percepções. No que tange ciências sociais aplicadas 

essa prática vem crescendo no campo de pesquisa empírica, contribuindo para uma análise do 

aluno em relação ao curso de sua escolha.  

De acordo com Silva, Oliveira e Ribeiro Filho (2005) uma análise cientifica no campo 

acadêmico apresenta resultados de grande relevância. Esse conjunto de resultado pode 

contribuir para uma solidificação da base do conhecimento, servindo também de suporte para 

um maior crescimento do desenvolvimento científico. 

Nesse sentido, entender o grau de satisfação ou insatisfação dos alunos de graduação, 

facilita o entendimento e o impacto no desenvolvimento do ensino superior na vida do aluno, 

já que a expectativa do estudante e o que é real pode gerar mudança de percepção, insucesso e 

até mesmo desistência (SCHLEICH; POLYDORO,;SANTOS, 2006).   

Souki, Pereira (2004) desenvolveram um trabalho com o objetivo de mensurar a 

satisfação, motivação e o comprometimento de estudantes de graduação em Administração com 

a instituição de ensino e com o curso. Obtendo como resultado indicadores positivos referidos 

com os seguintes fatores: docentes e disciplina, base para o estudo, acesso e conveniência entre 

outros. Souza, Reinert (2010) tiveram como resultado em sua pesquisa sobre satisfação e 

insatisfação discente que os principais fatores estão relacionados com a estrutura curricular, o 

corpo docente e o ambiente social.  

Segundo os autores Ishida, Stefano e Andrade (2013) dentre resultados obtidos no 

estudo de avaliação da satisfação no ensino de pós à distância a facilidade de acesso ao ambiente 

e o domínio do conteúdo pelos docentes é de grande importância para satisfação do aluno. 

Em um estudo realizado por Veloso e Almeida (2002), o índice de desistência na área 

de ciências exatas é maior comparado à área de ciências sociais aplicadas. Porém, em 

contrapartida, seus índices de permanência são maiores comparados a outras áreas. O que nos 

leva a pensar que nos cursos vinculados nessa área existem situações que influencia o 

desempenho acadêmico do aluno.    

Um aspecto em nível sócio e econômico, interpretado pela necessidade do aluno em 

executar atividades remuneradas para manter não somente seus estudos, como também, 

contribuir com o sustento da família, independente do seu horário de estudo, é uma justificativa 

que segue sempre presentes nos questionamentos. Isso nos leva a pensar que fatores externos 

tem total relevância na mudança de comportamento e expectativa do aluno com a vida 

acadêmica (VELOSO; ALMEIDA, 2002). 

É de conhecimento que alunos de graduação passam por várias mudanças, 

desenvolvimento, frustração, crescimento, temores e angústias. Dessa forma, o ambiente que 

deveria proporcionar e contribuir para a edificação do crescimento se tornando a base para suas 

experiências profissionais, por sua vez, tem se tornado algo problemático e estressante 

(MONTEIRO; FREITAS; RIBEIRO, 2007).     

De acordo com Barbagi e Hutz (2009), são diversas as causas que levam a um aluno 

de graduação desistir do curso. Pesquisas mostram insatisfação com horário das disciplinas, 

ausência de cursos noturnos, dificuldade de trabalhar e estudar ao mesmo tempo, 
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desentendimento entre professores e alunos, pouca incorporação social à universidade, 

possibilidades não atendidas e ausência de informações sobre o curso e profissão, falta de 

desempenho, reprovações e atrasos, financias entre outros.  

Ribeiro (2005) apresenta um quadro sintético das prováveis causas da evasão nas 

intuições acadêmicas, dividindo em dois grupos: (1) motivos internos, ou seja, divergência ou 

desapontamento em relação ao método didático, pedagógico, do corpo docente ou da 

infraestrutura da universidade; (2) motivos externos, dificuldade em se adaptar a universidade, 

questões financeiras, ausência de afinidade com o curso de sua escolha, problemas familiares, 

conjugais, psicológicos, doenças, mudança de cidade entre outros.  

Baggi e Lopes (2011) outros fatores apontados pelos autores são falta de orientação 

vocacional, ausência de maturidade do aluno, questões financeiras, falta de perspectiva de 

trabalho, falta de laços afetivos no ambiente universitário, ingresso na universidade por 

imposição da família, casamento não planejado e nascimento de filhos. 

Diante de todos esses fatores podemos observar que ao ingressar no ensino superior o 

estudante se defronta com vários desafios que devem ser de bastante relevância para as 

instituições acadêmicas ao propor suas atividades e programas. Essa cessão envolve mudança 

de ambiente, hábitos de estudo e da vida cotidiana, bem como do modo de pensar sobre a 

sociedade e sobre si mesmo. Para se inteirar ao ensino superior, o estudante precisa solucionar 

desafios da vida acadêmica sendo eles divididos em quatro domínios: acadêmico, social e 

interpessoal, pessoal e carreira (CASANOVA; POLYDORO, 2010). 

Nesse contexto, portanto, reside o diferencial do presente trabalho, visto que aqui se 

pretende utilizar uma análise comparativa dos resultados sobre cada fator de mudança de 

percepção dos discentes de início e fim do curso, além de trabalharmos com o curo de graduação 

em Ciências Econômicas, onde esses fatores de permanência parecem ser de mais difícil 

identificação. 

 

3 Características do Curso de Ciências Econômicas da UERN – Campus Central 

 
Com o objetivo de implantar, progressivamente, e manter uma Universidade Regional 

do Rio Grande do Norte (URRN), o prefeito Raimundo Soares de Souza assinou a lei Municipal 

n° 20/68 no dia 28 de setembro de 1968 criando a Fundação Universidade Regional do Rio 

Grande do Norte (FURRN). Porém, esse desejo de beneficiar Mossoró com uma instituição de 

ensino superior vem de longas datas. A Faculdade de Ciências de Mossoró (FACEM) início 

esse projeto, instituída através da Resolução n° 01/43, de 18 de agosto de 1943, por iniciativa 

da Sociedade União Caixeiral (UERN, 2014). 

Diante de todo o esforço, surgiu, com a Lei Municipal n° 41/63, de 05 de dezembro de 

1963, aprovada pelo prefeito Antônio Rodrigues de Carvalho, a Fundação para o 

Desenvolvimento da Ciência e da Técnica (FUNCITEC) que, posteriormente foi transformada 

em Fundação Universidade Regional do Rio Grande do Norte (FURRN), pelo então prefeito 

Raimundo Soares de Souza. Após essa modificação o então governador do Rio Grande do 

Norte, Monsenhor Walfredo Gurgel, autorizou seu funcionamento como instituição superior, 

através do decreto estadual n° 5.025, de 14 de novembro de 1968 (UERN, 2014). 

Outro passo importante para a instituição ocorreu no dia 08 de janeiro de 1987. Nessa 

data, o governador Radir Pereira, através da Lei n° 5.546, estadualizou a FURRN, que já 

contava com o Campus Central e os campi Avançados de Assu, Patu e Pau dos Ferros. No ano 

de 1999, o governador do Estado, através da Lei n° 7.761, alterou a denominação de 
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Universidade Estadual do Rio Grande do Norte para Universidade do Estado do Rio Grande do 

Norte – UERN (UERN, 2014).  

No ano de 1960 foi institucionalizado o curso de Ciências Econômicas da Faculdade 

de Ciências Econômicas de Mossoró (FACEM), sendo oficialmente instalado em 19 de 

dezembro de 1960. Em 04 de agosto de 1960 foi autorizado o funcionamento do curso de 

Ciências Econômicas da FACEM, pelo Decreto 48.665/60. No ano de 1961 foi realizado o 

primeiro vestibular para o curso de Ciências Econômicas (UERN, 2014). 

Atualmente, o curso de Ciências Econômicas está vinculado a FACEM, que também 

conta com os cursos de graduação em Administração, Ciências Contábeis, Gestão Ambiental e 

Turismo, a qual, através do decreto n° 62.348, de 05 de março de 1968, do Conselho Federal 

de Educação, foi à primeira escola de formação de economistas do Estado do Rio Grande do 

Norte a obter reconhecimento perante o Ministério da Educação (UERN, 2014).  

O curso de Ciências Econômicas é oferecido no Campo Central da cidade de 

Mossoró/RN nos turnos matutino e noturno. A localização abrange alunos de diversos outros 

municípios do estado do Rio Grande do Norte e também de outros estados. O curso está 

localizado em uma extensa faixa territorial, e em um amontoado populacional estimado que 

ultrapassa, atualmente, um milhão de habitantes. Aproximadamente um terço desta população 

encontra-se em Mossoró, cidade polo do Estado do Rio Grande do Norte. 

 

4 Procedimentos Metodológicos 

 

Utilizou-se nesse trabalho o método de análise descritiva e quantitativa, o qual visa 

traduzir, em números, as opiniões e informações que serão classificadas e analisadas a partir 

dos dados obtidos. Essa técnica estatística caracteriza o resultado dos questionários, bem como 

identifica as relações entre as variáveis estudadas.  

Os questionários para coleta dos dados foram aplicados junto a todos os discentes 

regularmente matriculados no segundo semestre do ano letivo de 2018, de maneira transversal 

única, por meio de um questionário semiestruturado aplicado aos alunos do curso de Ciências 

Econômicas do campus Central da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN).  

O curso é ofertado em dois horários, matutino e noturno, e o universo da pesquisa a ser 

considerado correspondem a exatos 203 estudantes, sendo 79 do turno matutino e 124 do 

noturno. 

Do total de estudantes aptos, foram obtidos 130 questionários com respostas válidas, 

equivalente a 64% do total de alunos.  Durante a aplicação dos questionários foram encontradas 

algumas dificuldades que levaram a essa porcentagem de respostas válidas, tais como a falta de 

pontualidade e assiduidade dos alunos às aulas, receio dos estudantes quanto aos objetivos dos 

questionários, falta de disponibilidade em responder, etc. 

Foi realizado um pré-teste da aplicação de questionário em sua versão preliminar em, 

aproximadamente, 5% da população de estudantes. Como resultado, identificou-se que a 

melhor forma de capturar as respostas dos alunos em relação ao objetivo proposto seria dividir 

o questionário em duas partes. A primeira parte continha perguntas com variáveis de natureza 

demográfica, a saber: gênero, faixa etária, o período e o turno que os alunos estavam cursando, 

faixa de renda, juntamente com uma pergunta que identifica as expectativas desse estudante em 

relação ao curso antes do seu ingresso. A segunda parte continha perguntas com variáveis 

relacionadas aos seguintes aspectos: 1) vida acadêmica; 2) conhecimento prévio do curso; 3) 

relações entre sua vida pessoal e o curso; 4) avaliação pessoal do curso, e; 5) mudanças quanto 

às expectativas iniciais com o curso. 
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Os resultados são mostrados de forma descritiva, de modo a apresentar uma 

caracterização geral da situação atual do curso. Em seguida, são expostas as relações cruzadas 

entre as variáveis que identificam as expectativas dos estudantes em relação ao curso, no intuito 

de identificar as relações probabilísticas das mudanças de expectativas e os fatores que mais 

influenciaram. 

Por fim, no intuito de identificar estatisticamente a ocorrência de mudanças de 

expectativas entre o início e o fim do curso serão postos em execução dois testes. O primeiro, 

visual, que se constitui na construção de estimativas de densidade Kernel (EDK) sobrepostas.  

O estimador da densidade de Kernel é uma forma não-paramétrica para estimar a função de 

densidade de probabilidade de uma variável aleatória. Estimação da densidade Kernel é um 

problema fundamental de suavização de dados onde inferências sobre a população são feitas, 

com base numa amostra de dados finita. Seja (x1, x2, ..., xn) uma amostra independente e 

identicamente distribuída (iid) tirada de alguma distribuição com uma densidade ƒ 

desconhecida. Estamos interessados em estimar a forma desta função ƒ. O estimador de 

densidade Kernel será: 

 

 ( ) ( )
n n

i
h h i

i 1 i 1

x x1 1
f̂ x K x x K

n nh h= =

− 
= − =  

 
   ( )1  

 

Onde K ( • ) é o Kernel e h > 0 é um parâmetro de alisamento chamado de largura de 

banda.  Apresentado em forma de figura, os estimadores de Kernel sobrepostos nos dá uma 

percepção visual da relação existentes das distribuições de probabilidades de pares de variáveis. 

A segunda forma se constitui em um teste de diferenças entre médias para dados 

agrupados. O teste t pareado é usado quando as observações não são independentes umas das 

outras.  Para esta pesquisa, os mesmos alunos responderam acerca de suas expectativas antes e 

depois do ingresso no curso. Portanto, esperara-se que houvesse um relacionamento entre as 

respostas fornecidas por cada aluno. Para cada estudante, estamos essencialmente observando 

as diferenças nos valores das duas variáveis e testando se a média dessas diferenças é igual a 

zero.  Para realizar o teste t pareado, é estabelecida a hipótese nula de que a diferença entre as 

médias dos grupos é igual a zero, 
0 DH : 0 = .  O parâmetro 

D  é estimado pela média amostral 

das diferenças, ou seja,  o parâmetro 2

D  será estimado pela variância amostral das diferenças, 

isto é: 
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Então, o teste t será realizado pela expressão: 
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que sob a hipótese nula segue uma distribuição t de Student com  n – 1 graus de liberdade. 
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5 Apresentação e Análise dos Resultados 

 

Na tentativa de identificar a ocorrência de mudança de percepção dos alunos quanto 

às expectativas da graduação no curso de Ciências Econômicas do Campus Central da UERN 

foram obtidos 130 questionários com respostas válidas, equivalente a 64% do total de alunos.  

A fim de compreender de forma mais objetiva os efeitos que a vivência no curso trouxe às 

mudanças de expectativas dos estudantes, foram identificadas duas subamostras, separando os 

indivíduos que ingressaram no semestre letivo 2018.2 e, portanto, ainda estão em fase de 

adaptação.  Dessa forma, de forma inicial, as Tabela 1 e 2 a seguir, respectivamente, apresentam 

os valores descritivos para o Índice de Rendimento Acadêmico (IRA), bem como para a idade 

dos estudantes. 

 
Tabela 01 – Estatísticas descritivas do IRA dos estudantes 

Variável Obs Média 
Desvio 

Padrão 
Mín Máx 

IRA 

(somente 1º per.) 
21 0 0 0 0 

IRA 

(exceto 1º per.) 
109 7,09 1,17 2,13 8,931 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados dos questionários. 

 

Como pode ser observada na Tabela 1, excetuando-se o primeiro período do curso, o 

IRA médio dos alunos é 7,09; valor que pode ser considerado bom se comparado à média-base 

de aprovação na instituição.  Já a Tabela 2 mostra que existem alunos recém-saídos do ensino 

médio, assim como estudantes com bastante experiência de vida.  A idade média no curso é de, 

aproximadamente, 24 anos com desvio-padrão de 5,78.  Tal fato caracteriza que o corpo 

discente do curso é composto, em sua maioria, por jovens adultos até os 30 anos. 

 
Tabela 02 – Estatísticas descritivas para a Idade dos estudantes 

Variável Obs Média 
Desvio 

Padrão 
Mín Máx 

Idade 130 24,03 5,78 18 53 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados dos questionários. 

 

Em seguida, a Figura 1 apresenta algumas informações demográficas e de status social 

dos estudantes.  
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Figura 1 – Características demográficas dos alunos 

  

  

Fonte: Elaboração própria com base nos dados dos questionários. 

 

Da Figura 1 é possível perceber que os alunos regularmente matriculados no semestre 

letivo do Curso de Ciências Econômicas do campus Central da UERN se dividem em, 

aproximadamente, 54% de homens e 46% de mulheres.  A maioria se autoindentificam como 

de raça parda ou branca, 46,9% e 42,3%, respectivamente.  Nesse aspecto, é interessante 

perceber que quase 58% dos alunos são de raças “não-branca”, evidenciando o sistema de cotas 

adotado pela instituição a vários anos.   

Também se identifica que quase 78% dos estudantes ainda são solteiros e que ¾ (três 

quartos) dos alunos residem no município em que o curso é ofertado.  De forma geral, utilizando 

os dados expostos nas Tabelas 1 e 2 e na Figura 1, podemos caracterizar o atual aluno de 

Ciências Econômicas do campus Central como um indivíduo na faixa entre 20 e 30 anos de 

idade, solteiro, residente em Mossoró, de raças predominantemente parda e branca, com 

rendimento acadêmico um pouco acima da média de aprovação da instituição. 

A Figura 2 a seguir apresenta alguns dados gerais relacionados à família dos 

estudantes.  Na Figura 2, de acordo com os resultados, é possível observar que 90% dos 

estudantes não possuem filhos, a outra parte desse resultado, 10%, é formada por 9 alunos que 

possuem um filho, 3 alunos com dois filhos e somente 1 único aluno possui três filhos. Outro 

ponto bastante relevante a ser observado e que irá contribuir para entendermos melhor o perfil 

do aluno de economia é a responsabilidade financeira desses estudantes para com a família, 

contudo, identifica-se que a maior parte diz não ser o principal responsável financeiro pela 

família, ficando assim, uma pequena parte com essa responsabilidade financeira, 81% e 19%, 

respectivamente. 
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Figura 2 – Características familiares gerais dos alunos 

  

  

Fonte: Elaboração própria com base nos dados dos questionários. 

 

Verifica-se também que a grande maioria afirma fazer parte de uma doutrina, sendo 

41% destes católicos, 34,1% evangélicos, 10,1% outras religiões e 0,8% espírita. Os demais, 

13,2%, não fazem parte de nenhuma religião.   Desse modo, os resultados obtidos a partir da 

análise gráfica demonstram o perfil do aluno em uma fase de transição, atualmente jovens 

adultos iniciando uma fase totalmente diferente, mais adulta e mais madura, que vem 

acompanhada de responsabilidade e tomada de decisões. 

A Figura 3 apresenta alguns resultados e informações sobre a vida escolar do estudante 

antes de ingressar à academia.  Trata-se das informações escolares antes que o estudante 

ingressasse no curso universitário. O primeiro gráfico mostra que 54,62% dos alunos não 

tinham nenhum conhecimento prévio sobre o curso antes de iniciá-lo e 45,38% já tinham esse 

conhecimento. Como forma de ingresso 14,62% optou em frequentar cursinho preparatório, 

com objetivo de alçar aprovação no vestibular, sendo que, 85,38% não tiveram essa mesma 

preferência. Outro ponto relevante é à questão do nível técnico de ensino onde 59,23% desses 

estudantes não possuíam esse diferencial e 40,77% dos mesmos possuem curso de nível técnico 

em alguma das mais variadas áreas. Os gráficos também apontam que 70,77% dos alunos não 

possuem plano de saúde e 29,23% o possuem. 
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Figura 3 – Características escolares e de acesso à saúde privada dos alunos 

  

  

Fonte: Elaboração própria com base nos dados dos questionários. 

 

Diante das informações extraídas do questionário e analisando os gráficos, pode-se 

afirmar, que tentando fugir da concorrência em outros cursos de graduação disponíveis no 

município, grande parte dos estudantes decidiu optar por iniciar um curso de graduação sem ter 

conhecimento prévio, onde a maioria não tinha formação extra (nível técnico) e ao mesmo 

tempo não tinham certeza de qual carreira queriam seguir profissionalmente no ato de inscrição 

no curso de Ciências Econômicas.   

A Figura 4 a seguir apresenta resultados sobre o perfil econômico desses alunos.  Ao 

analisar a Figura 4 é possível inferir que 49,23% dos estudantes do curso de graduação em 

Ciências Econômicas não exercem trabalho remunerado, contudo, em paralelo com o curso, 

50,77% dos alunos conciliam o trabalho com os estudos. A carga horaria desses alunos que 

exercem trabalho remunerado varia bastante, 0,77% possuem uma carga horaria de até 12 horas 

semanais, 2,31% trabalham de 12 a 20 horas semanais, 9,23% de 21 a 30 horas semanais, 

13,85% trabalham entre 31 e 40 horas semanais e a maioria desses alunos, 19,23%, trabalham 

entre 41 e 60 horas por semana. 

Sobre a renda pessoal dos estudantes 35% destes afirmam não possuir qualquer tipo 

de renda; logo adiante, 31,54% exercem atividade remunerada e recebem um salário mínimo, 

sendo que 27,69% têm renda pessoal de um a três salários mínimo e apenas 1% têm renda 

pessoal acima de cinco salários mínimos. Quanto à renda familiar 22,31% das famílias desses 

alunos possuem renda de até um salário mínimo; 45,38% têm renda familiar de um a três 

salários mínimos e 21,54% possuem renda de cinco a dez salários mínimos, apenas 1% dessas 

famílias possuem renda familiar acima de dez salários mínimo. 
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Figura 4 – Características gerais de renda e emprego 

  

  

Fonte: Elaboração própria com base nos dados dos questionários. 
 

Com isso, é notável que a maior parte dos alunos pertencerem à classe baixa ou média 

e se veem obrigados a se esforçarem em distribuir melhor o seu tempo e conciliarem os estudos 

com o trabalho, objetivando possuir uma renda pessoal para se manter durante os anos de estudo 

e contribuírem financeiramente com a renda da família.   

Em seguida, a Figura 5 exibe resultados relacionados à disponibilidade, interesse, bem 

como, as disciplinas de sua preferência em relação ao curso de Economia.  Os dados mostram 

a situação dos alunos durante o andamento do curso, com relação aos gastos com o curso 

verificasse que o percentual de 31,54% de alunos gasta até R$ 20,00 reais, mensais, para manter 

despesas inerentes ao curso, 33,08% gastam em torno de R$ 20,00 à R$ 50,00 reais, 13,85% 

desembolsam de R$ 50,00 à R$ 70,00 reais, 10,77% desses mesmos alunos gastam de R$ 70,00 

a R$ 100,00, nesse mesmo percentual, 10,77%, temos alunos que gastam, mensalmente, valores 

acima de R$ 100,00 reais. 

Quanto às horas semanais dedicadas ao estudo fica registrado que 4,62% dos alunos 

não dedicam nenhum horário aos estudos, 53,08% dedicam de uma hora a três horas semanais 

do seu tempo para os estudos, 25,38% estudam em média de sete a doze horas por semana e 

7,69% dedicam mais de doze horas de estudo por semana. 
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Figura 5 – Características de dedicação, situação acadêmica e áreas de interesse 

  

  

Fonte: Elaboração própria com base nos dados dos questionários. 

 

Em relação ao nivelamento no curso, 58,46% dos alunos encontra-se em situação de 

desnivelados e a outra parte, 41,54%, se mantem nivelados. Já a respeito das áreas de interesse, 

2,31% dos estudantes do Curso de Economia não quiseram responder, 6,15% disseram se 

identificar com a área de História Econômica, 36,92% dos estudantes responderam que 

preferem a área de Economia Agrícola e Desenvolvimento Socioeconômico, 14,62% 

identificam-se com a Economia do Setor Público, 11,54% com a Teoria Econômica e 28,46% 

com os Métodos Quantitativos. 

Diante da observação dos gráficos pode-se dizer que em relação ao pouco tempo 

dedicado aos estudos se dá em razão da grande maioria dos estudantes exercerem trabalho 

remunerado, restando assim, menos tempo livre. Consequentemente, esses alunos acabam 

ficando desnivelados no decorrer do curso, fazendo com que o tempo de permanência no curso 

se prologue. Quanto ao gasto com o curso, é possível perceber, observando o gráfico, que a 

grande parte não dispõe de gastos com o curso, vale ressaltar que na análise anterior esses 

mesmos alunos se caracterizam em um nível social de baixa renda, dessa forma, seu nível social 

reflete na disponibilidade de assumir e investir valores com o curso.  

Em relação à área de interesse, destes, pode-se relacionar ao tempo disponível para 

dedicar-se aos estudos fazendo com que esses alunos se identifiquem com disciplinas onde o 

cálculo não se faz tão relevante, nesse caso, esse mesmo aluno acaba sendo induzido para 

algumas disciplinas em detrimento de outras. 

A Figura 6 apresenta resultados relacionados à escolaridade dos pais desses alunos.  A 

respeito da escolaridade dos pais, onde, no primeiro gráfico mostra informações sobre o nível 
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de escolaridade do pai, no qual, 9,23% dos alunos responderam que possui pai analfabeto, 

42,31% possui pai com o nível de ensino fundamental menor, 11,54% com nível de ensino 

fundamental maior; 29,23% afirmam que o seu pai possui nível médio, ficando 6,15% o 

percentual de estudantes que possui pai com nível superior de ensino, 0% desses pais não tem 

especialização e apenas 0,77% têm pai mestre e doutor. 

 
Figura 6 – Faixas de escolaridades dos pais 

  

Fonte: Elaboração própria com base nos dados dos questionários. 

            

Quanto à escolaridade da mãe, 3,08% destas são analfabetas, 30,77% possuem nível 

fundamental menor, 13,85% nível fundamental maior; 42,31% possui ensino médio completo, 

7,69% têm nível superior e 2,31% são especialistas em alguma área, nenhuma dessas mães é 

mestra ou doutora.  Percebe-se, de tais resultados, que a escolaridade dos pais é 

predominantemente baixa.  A maioria dos pais tem apenas o nível escolar médio.  Tal 

constatação sugere uma busca maior da atual geração dos estudantes de economia por melhores 

oportunidades, utilizando o ensino superior para isso.  

Em seguida, a Tabela 3 apresenta o primeiro grupo de resultados relacionados às 

perspectivas do estudante de Economia quando do seu ingresso ao curso.  Para tanto, foi 

inquirido aos estudantes à seguinte questão: “Em sua opinião, qual dos objetivos abaixo melhor 

descreve sua escolha pelo curso de Ciências Econômicas? ”.  

Os resultados mostram que a maioria dos estudantes que adentram ao curso de 

Ciências Econômicas do campus Central o fazem com o intuito de melhorar o acesso ao 

mercado de trabalho, sendo que, aproximadamente, 40% dos respondentes optaram por essa 

alternativa.  Em seguida, vem a alternativa acerca do próprio negócio, com 21% 

aproximadamente das respostas.  Se considerarmos que o ingresso no serviço público também 

é uma alternativa relacionada a reduzir a dificuldade de acesso ao mercado de trabalho, teremos, 

então, que mais de 55% dos estudantes entram no curso com esse objetivo.  Tal constatação 

sugere a necessidade de uma discussão ampla acerca da estrutura curricular e operacional da 

atual oferta do curso de Ciências Econômicas, no sentido de identificar a sua correlação com 

os anseios dos seus clientes diretos: os alunos. 
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Tabela 3 – Perspectivas iniciais dos estudantes em relação ao ingresso no curso de Ciências 

Econômicas 

Expectativas 
Qtd de alunos 

respondentes 
Percentual 

Adquirir conhecimento para realização de concurso 21 16,28% 

Melhorar o acesso ao mercado de Trabalho 51 39,53% 

Abrir e/ou melhor administrar seu próprio negócio 27 20,93% 

Seguir carreira acadêmica 17 13,18% 

Menor Concorrência no ENEM/SISU 13 10,08% 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados dos questionários. 
   

Outro fator interessante reside no fato de que apenas 13%, aproximadamente, 

adentram o curso com a perspectiva de seguirem carreira acadêmica.  Percentual considerado 

baixo, se considerarmos que, em média, segundo dados obtidos junto ao Departamento de 

Economia do Campus Central, apenas 10% dos alunos concluem o curso a cada semestre letivo. 

Para efeito de comparação com os dados obtidos na Tabela 3, foi questionado aos 

alunos, após o ingresso e consequente conhecimento acerca da estrutura do curso, sua 

composição curricular e necessidades pedagógicas, se suas expectativas iniciais se mantiveram 

as mesmas.  Como a intenção é identificar mudanças de expectativas, foram excluídos da 

composição dessa resposta os alunos que estão no primeiro período do curso no semestre letivo 

2018.2; além de dois estudantes que não responderam a questão relacionada a essa pergunta.  A 

Figura 7 apresenta esses resultados. 

 
Figura 7 – Percentual de manutenção das expectativas iniciais 

 

 Fonte: Elaboração própria com base nos dados dos questionários. 
 

Assim, como pode ser visto na Figura 7, aproximadamente 81% dos estudantes 

indicaram que mantiveram suas expectativas em relação ao objetivo de ingresso no curso.  Tal 

resultado sugere que o curso parece manter relação com os principais objetivos dos estudantes 

quando de seu ingresso, que como vimos na Tabela 3, se traduz em buscar melhorias no acesso 

ao mercado de trabalho.  Outro resultado importante é relacionar esse resultado com o primeiro 

gráfico da Figura 3, a qual identifica que aproximadamente 54,62% dos estudantes não tinham 

conhecimento prévio do curso antes do seu ingresso.  Essa relação enfatiza o resultado de que 
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o curso, mesmo tendo sua estrutura desconhecida pela maioria dos candidatos, acaba por manter 

relação com os objetivos iniciais que estes tinham quando da escolha pela graduação em 

Economia. 

Em seguida, a fim de identificar o caminho da mudança de opinião dos alunos que 

modificaram suas expectativas, a Tabela 4 a seguir apresenta uma relação de transição daqueles 

20%, aproximadamente, de estudantes que não mantiveram sus posição inicial. 

 
Tabela 4 – Transição das expectativas dos estudantes que mudaram de opinião 

Expectativas 

Iniciais 

Sentido das mudanças de expectativas 

Concurso 
Mercado de 

trabalho 

Próprio 

negócio 

Carreira 

acadêmica 

Menor 

Concorrência 

Concurso 0 33,33% 66,67% 0 0 

Mercado de 

trabalho 
22,22% 44,44% 0 22,22% 11,11% 

Próprio 

negócio 
0 0 0 100% 0 

Carreira 

acadêmica 
0 0 0 0 0 

Menor 

Concorrência 
0 33,33% 44,44% 22,22% 0 

Total 8,70% 34,78% 26,09% 26,09% 4,34% 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados dos questionários. 
 

Como pode ser percebido da Tabela 4, a maioria dos alunos que mudaram sua opinião 

quanto ás suas expectativas iniciais (34,78%), entendem que o curso melhora o acesso destes 

ao mercado de trabalho.  Esse resultado é seguido, em percentuais iguais, pelas expectativas de 

abrir seu próprio negócio e seguir carreira acadêmica, com 26,09% dos respondentes. 

Até aqui, o conjunto de resultados sugere que, apesar de haver algumas mudanças de 

opinião por parte dos estudantes, na média, as expectativas em relação ao curso não se 

modificam.  Para tentar identificar de forma mais rigorosa esse resultado, a Figura 8 a seguir, 

realiza a construção de estimativas de densidade Kernel (EDK) sobrepostas, a fim de obter uma 

percepção visual da relação existentes das distribuições de probabilidades das repostas 

relacionadas às expectativas dos estudantes a priori e a posteriori. 

A visualização das distribuições de probabilidade para os dois conjuntos de respostas 

exposto pela Figura 8 mostra que, visualmente, apesar de haver diferenças de curtose nas 

distribuições de probabilidades, essas parecem expressar a mesma distribuição dos dados.  

Temos, dessa forma, mais um resultado que sugere que não há mudanças de opinião dos 

estudantes quanto às suas expectativas iniciais de ingresso no curso. 
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Figura 8 – Estimativas de densidade Kernel sobrepostas relacionadas às expectativas dos 

estudantes a priori e a posteriori 

 

Fonte: Elaboração própria com base resultados das simulações. 

 

A fim de deixar o resultado que vem sendo obtido até esse momento mais robusto em 

termos estatísticos, será posto em prática um teste de diferenças entre médias.  Para cada 

estudante, o teste identifica as diferenças nos valores das duas variáveis e testa se a média dessas 

diferenças é igual a zero.  Para realizar o teste, estabelecemos como hipótese nula a suposição 

de que a diferença entre as médias dos grupos é igual a zero.  A Tabela 5 apresenta os resultados 

considerando todos os estudantes respondentes, bem como apenas aqueles que mantiveram suas 

expectativas iniciais e, também, para aqueles estudantes que modificaram suas expectativas de 

ingresso. 

Assim, da Tabela 5 percebemos que, independente de qual conjunto de estudantes seja 

analisado, se todos, ou apenas a parte referente às mudanças de expectativas (ou não), teremos 

desvios-padrões muito altos, fazendo com que o intervalo de confiança da diferença entre suas 

médias contenha o zero.  Outra forma de analisar é verificando os p-values dos testes.  Desse 

ponto de análise, considerando que o nível de significância aceitável é de 5%, para nenhum dos 

testes é possível descartar a hipótese nula de que a diferença entre as médias seja 

estatisticamente diferente de zero. 
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Tabela 5 – Teste de diferenças entre médias das distribuições de probabilidades das respostas 

relacionadas às expectativas 

Expectativas Obs Média 
Erro 

padrão 

Desvio 

padrão 

Int. Confiança (95%) 

Mín Máx  

Todos os Estudantes 

A priori 127 2,61 0,11 1,20 2,39 2,82 

A posteriori 127 2,47 0,12 1,39 2,23 2,72 

Diferença 127 0,14 0,13 1,49 - 0,13  0,40 

 Estatística t 1,0106 p-value 0,3141 

Estudantes que mantiveram suas expectativas 

A priori 104 2,49 0,11 1,07 2,28 2,70 

A posteriori 104 2,39 0,14 1,44 2,11 2,67 

Diferença 104 0,10 0,14 1,42 - 0,18 0,37 

 Estatística t 0,6916 p-value 0,4907 

Estudantes que modificaram suas expectativas 

A priori 23 3,13 0,33 1,60 2,44 3,82 

A posteriori 23 2,83 0,22 1,07 2,36 3,29 

Diferença 23 0,30 0,38 1,82 - 0,48 1,09 

 Estatística t 0,8020 p-value 0,4311 

Fonte: Elaboração própria com base resultados das simulações. 
 

Portanto, os testes de diferenças entre médias corroboram a constatação que vem sendo 

construída ao longo deste estudo, a qual não identifica, na média, mudanças das expectativas 

dos estudantes de Economia do Campus Central da UERN em relação aos seus objetivos 

quando do ingresso no curso. 

 

6 Considerações Finais 

 

O ingresso na educação de nível superior ainda é percebido, no Brasil, como uma 

alternativa de crescimento pessoal e profissional.  Apesar das dificuldades e barreira sociais, 

nos últimos anos tem-se constatado o aumento do número de universitários, tanto em 

decorrência de programas de cunho social, quanto da percepção da maior relevância do ensino 

superior para o crescimento social dos indivíduos. 

Diante desse contexto, essa pesquisa objetivou identificar a percepção dos alunos 

quanto às expectativas da graduação no curso de Ciências Econômicas do Campus Central da 
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UERN, detectando se houve mudança dessas expectativas por parte dos estudantes ao longo do 

curso. 

De forma complementar, foi realizada uma análise descritiva da situação atual do 

curso, mostrando que o aluno médio do curso de Ciências Econômicas do Campus Central da 

UERN é predominantemente um adulto jovem, solteiro, mora no município de oferta do curso, 

não tem filhos e não é o chefe da família.  Também foi identificado que a maioria dos alunos 

não teve formação técnica de nível médio e nem fizeram cursinho para realizar as provas do 

ENEM, além de escolherem o curso de Ciências Econômicas sem um conhecimento prévio do 

que iriam encontrar em termos de estrutura curricular e acadêmica. 

Além disso, aproximadamente 58% dos alunos estudam, no máximo, 3 horas por 

semana, além das aulas.  Esse percentual pode ser considerado baixo para uma graduação com 

o nível de dificuldade do curso de Ciências Econômicas e parece ser um fator explicativo para 

o alto percentual de alunos desnivelados, acima de 58% dos respondentes.  Outro resultado 

interessante reside no fato do baixo dispêndio financeiro com o curso, onde mais de 64% dos 

alunos respondentes indicam que gastam, no máximo, 5% de um salário mínimo por mês com 

as atividades relacionadas à sua graduação.  Os resultados também mostraram que a 

escolaridade dos pais é predominantemente baixa.  A maioria dos pais tem apenas o nível 

escolar médio.  Tal constatação sugere uma busca maior da atual geração dos estudantes de 

economia por melhores oportunidades, utilizando o ensino superior para isso.  

Em relação à mudança das expectativas de ingresso dos alunos, foi constatado que não 

se identifica, na média, mudanças das expectativas dos estudantes de Economia do Campus 

Central da UERN em relação aos seus objetivos quando do ingresso no curso.  Os resultados 

foram testados estatisticamente com parâmetros de Kernel e diferenças entre médias, apontando 

para o fato de que as médias das distribuições de probabilidades das respostas relacionadas não 

se diferenciam, indicando que possuem igualdade estatística.  Portanto, na média, os alunos de 

Ciências Econômicas mantêm as expectativas que tinham quando do ingresso do curso até sua 

saída da graduação.  

Estratégias empíricas para trabalhos futuros podem expandir o escopo desse trabalho 

para outras áreas de formação, a fim de um estudo comparativo com o curso de Ciências 

Econômicas.  Outro trabalho que seria significativo reside no acompanhamento dos alunos aqui 

pesquisados no mercado de trabalho após concluírem sua formação e a identificação do impacto 

da graduação em Economia sobre suas situações financeiras.  Enfim, várias frentes de pesquisa 

podem ser pensadas e postas em operacionalização no intuito de aprofundar as discussões 

acerca da melhoria da formação dos estudantes de Economia. 
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Resumo 

O objetivo do presente trabalho é analisar o diferencial salarial entre homens e mulheres, 

distinguidos por raça, com a finalidade de identificar se ocorre discriminação salarial por sexo 

e raça no Estado do Piauí, bem como em sua capital, Teresina.  A partir dos dados da RAIS de 

2017, fez-se uma análise descritiva e comparativa das diferenças de salário entre homens e 

mulheres, separados por raça dos indivíduos, através de variáveis relacionadas à idade, 

experiência e escolaridade.  Os resultados sugerem a existência de condições de discriminação 

salarial quanto ao gênero e a raça dos trabalhadores do Estado do Piauí, inclusive em sua capital, 

Teresina. 

Palavras-chave: Discriminação. Decomposição Salarial. Estado do Piauí. 

 

Abstract 

The objective of the present study is to analyze the wage differential between men and women, 

distinguished by race, with the purpose of identifying wage discrimination by sex and race in 

the State of Piauí, as well as in its capital, Teresina. Based on data from the RAIS of 2017, a 

descriptive and comparative analysis of wage differentials between men and women, separated 

by race of individuals, was made through variables related to age, experience and schooling. 

The results suggest the existence of conditions of wage discrimination regarding the gender and 

the race of the workers of the State of Piauí, including in its capital, Teresina. 

Keywords:  Discrimination. Wage Decomposition. State of Piauí. 
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1 Introdução 

 

De acordo com o Centro de Pesquisas Econômicas e Socias do Piauí (CEPRO)(2008) o número 

de trabalhadores com carteira assinada no Piauí passou de 130 mil em 1985 para 293 mil em 

2006, um aumento de 124%. Foi o que foi verificado em pesquisa sobre a evolução do emprego 

formal no Piauí, realizada pelo CEPRO. Somente em 2006, foram gerados 280 empregos na 

indústria, 2.159 no setor de construção civil, 4.259 no comércio, 6.623 nas empresas prestadoras 

de serviços e 729 na agricultura. Em geral o desempenho da capital, mostrou – se mais 

satisfatório. E se observou maiores remunerações em Teresina.   

De acordo com Costa Filho (2011) o Estado do Piauí tem participação pouco significativa 

perante a economia nacional e sua economia é baseada principalmente no setor de serviços, 

com predominância das atividades comerciais e do setor público, seja municipal, estadual ou 

Federal. A população desse estado tem um nível de renda extremamente baixo, onde 80% da 

população vive com apenas três salários mínimos. Tal realidade é agravada pelo grande nível 

de desemprego, verificado pela fragilidade do trabalhador de se organizar para lutar pelos seus 

direitos.  

Segundo Pochmann (2009) a crise de 2008 contribuiu para uma inflexão no mercado de 

trabalho, provocando desemprego, precarização e aumento da rotatividade, principalmente no 

setor privado. Em virtude disso, uma parcela de trabalhadores desempregados 

involuntariamente tende a desenvolver trabalhos informais com o objetivo de conseguir 

sobreviver. Com o avanço da informalidade, ocorre uma diminuição do nível geral de emprego. 

Em Teresina, parcelas dos jovens deixam de serem desempregados entrando empresas de Call 

Center como Vikstar e Alma Viva.  

Além do desemprego, a diferença salarial ocupa a atenção dos estudiosos das relações de 

trabalho. Segundo Moura (2017) a preocupação da literatura de diferencial de salário consiste 

em testar a hipótese da lei do preço para a determinação dos salários. Em um mercado 

competitivo, os trabalhadores com iguais características devem ganhar salários iguais, além 

disso, a filiação industrial não afetaria os rendimentos do trabalhador. A validade dessa hipótese 

implica a dispersão salarial pequena ou muito próxima de zero. A diferença nas remunerações, 

não é consequência da filiação, mas das características inerentes ao trabalhador quanto à sexo, 

gênero, escolaridade, habilidade, dentre outros (sexo, raça, etc.). 

Moura (2017) nos estudos sobre a economia do trabalho, mostra que a composição de 

diferenças salarias se tornaram recorrentes nas análises que tem o objetivo de estudar as 

diferenças nos rendimentos dos trabalhadores. Dado a ineficiência do método dos Mínimos 

Quadrados para explicar as diferenças de salário não observáveis, os métodos de decomposição 

evoluíram e expandiram o escopo de sua análise, permitindo a identificação com maior precisão 

das diferenças salariais. Diante desse contexto, o objetivo do presente trabalho consiste em 

analisar o diferencial salarial entre homens e mulheres, distinguidos por raça com a finalidade 

de identificar se ocorre discriminação salarial por sexo e raça no Estado do Piauí, bem como 

em sua capital, Teresina. 

 Sendo o Piauí um estado que as principais bases econômicas são os serviços e a agropecuária, 

observar se existe uma diferença salarial é de suma importância para o conhecimento cientifico 

e para o desenvolvimento do estado. Pois, por meio dos resultados do trabalho será possível 

verificar o problema de modo mais claro e com isso o poder público poderá criar medidas de 

combate à discriminação salarial existente. 
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2 Contexto Atual do Mercado de Trabalho Piauiense 

 

Conforme Morais (2018), o setor de serviços é o mais emprega no Piauí, e é o que revela a 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Trimestral (PNADC), são 250 mil 

trabalhadores no estado. A administração pública é o segundo setor que mais emprega com 242 

mil pessoas, seguido da agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura com 226 

mil pessoas e construção civil com 102 mil trabalhadores. Isso de acordo com os dados 

coletados no último trimestre de 2017 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE).  

 Não é somente no Piauí que o setor de serviços apresenta relevância econômica. Como também 

nacionalmente, dados do MDIC (2016) demostram que a evolução do PIB do Brasil teve 

influência significativa do setor. A representatividade dos serviços passou de 65,8% em 2003 

para 72,8% em 2015. Para Kon (1996) esse setor tem papel essencial na dinâmica do sistema 

produtivo, pois contribui direta ou indiretamente para o desenvolvimento econômico do país 

que está inserido. E tem capacidade de amortecer problemas estruturais ou conjunturais do 

trabalho, uma vez que demandam pouco ou nenhum capital ou mão de obra qualificada. Logo 

abaixo, na Figura 1 está o valor adicionado por setor no Piauí entre os anos de 2006 a 2014. 

 
Figura 1 - Valor adicionado por setor – Estado do Piauí (2006 – 2014) 

 
Fonte: BARROS (2017). 

 

Analisando a Figura 1 é visível a predominância do setor de serviços e, principalmente, em 

administração, saúde e educação pública e seguridade social, com relação ao valor adicionado 

no Piauí no período de 2006 a 2014. Na contramão, a indústria e a agropecuária tiveram uma 

pequena participação, que em 2014 não chegou a 30%. Em 2014, a seção administração, saúde 

e educação pública e seguridade social atingiu um valor adicionado de R$ 9.264.447,06 reais. 

A capital Teresina acompanha o estado e também tem uma vocação econômica voltada para a 

área do comércio e de prestação de serviços.  

De acordo com Petersen (2017) o destaque de Teresina na área de educação contribui 

diretamente na área de saúde, pois gerou novos profissionais. Por sua situação geográfica 

favorável, com saídas para Belém, São Luís, Fortaleza, Recife, Salvador e Brasília, pessoas de 

outros estados tendem a procurar atendimento médico em Teresina. O tempo de deslocamento 



 
 

146 
 

UERN | Mossoró – RN, 02 a 06 de setembro de 2019 
VI CONgest – Congresso de Economia & Gestão 

e o preço das hospedagens são fatores de atração para a cidade. Tornando Teresina um polo de 

empresarial de saúde. Esse fato, justifica os dados sobre a grande participação do setor de saúde 

na região.  

A Tabela 1 apresenta a quantidade da força de trabalho do Piauí nos quatro trimestres de 2018. 

Entre o primeiro e quarto trimestre de 2018 a força de trabalho ocupada aumentou 15,46%.  

Além disso, ao longo dos 4 trimestres de 2018, ocorreu uma redução da quantidade de pessoas 

fora da força de trabalho de 13,77%. Portanto, 44 mil piauienses começaram a trabalhar. A 

força de trabalho teve um crescimento de 20,29% ao longo de 2018. 

 
Tabela 1 – Força de trabalho no Estado do Piauí em 2018 - trimestral (em mil pessoas) 

Força de Trabalho (FT) 2018.T1 2018.T2 2018.T3 2018.T4 

FT Total 1.394 1.427 1.453 1.456 

FT Ocupada 1.210 1.236 1.274 1.278 

FT Desocupada 184 190 179 178 

Fora da FT 1.196 1.169 1.144 1.152 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do SIDRA (2019). 
 

Silva (2018) afirma que, no Piauí, quando se analisa os dados do terceiro semestre de 2018, foi 

percebido um recuo na taxa de desocupação, que passou de 13,3% no segundo trimestre de 

2018 para 12,3% no terceiro trimestre. Desse modo, essa redução entre dois trimestres significa 

que 11 mil piauienses deixaram de estar desocupados. Entretanto, permanece ainda um 

contingente de 177 mil piauienses sem encontrar trabalho. 

A Tabela 2 a seguir apresenta o número de pessoas que estão desocupadas, fora da força de 

trabalho e a força de trabalho de homens e mulheres piauienses no ano de 2018. Dentre os 

desocupados que são as pessoas que não estavam trabalhando na época da pesquisa, mas 

estavam procurando emprego os homens eram em maior quantidade nesse grupo. Fazendo uma 

comparação no 4° trimestre de 2018 percebe-se uma diferença entre homens e mulheres de 

77,25%. Observando o aspecto que aborda as pessoas que estão fora da força de trabalho no 

Piauí as mulheres são a maior parte dos desempregados. Quando se faz uma comparação no 4° 

trimestre nesse aspecto a diferença entre os sexos é de 30,6%. 

 
Tabela 2 – Força de trabalho no Estado do Piauí em 2018 por sexo- trimestral (em mil pessoas) 

Força de 

Trabalho 

(FT) 

Homens Mulheres 

2018.T1 2018.T2 2018.T3 2018.T4 2018.T1 2018.T2 2018.T3 2018.T4 

FT Total 809 811 839 844 584 615 615 612 

FT 

Desocupada 
106 108 108 103 77 82 70 75 

Fora da FT 432 437 419 416 765 732 725 737 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do SIDRA (2019).  

A partir do momento que se vai observar a remuneração de salário entre homens e mulheres no 

Piauí, Felizardo (2017) chega à conclusão que apesar que o piauiense receber o menor salário 

do Brasil, ainda é melhor ser homem no Piauí do que mulher em outros dez estados. A 
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constatação foi extraída de uma pesquisa do Cadastro Geral de Empregados e Empregadores 

(CAGED) com dados do primeiro semestre de 2017. Segundo a pesquisa o salário médio dos 

homens no Piauí é de R$ 1.139,84, e os das mulheres é de R$ 1.059,78, uma diferença de R$ 

80,06. 

De acordo com Ometto (2011), a discriminação de gênero no mercado de trabalho ocorre 

quando um tratamento diferente é oferecido a determinados grupos de pessoas, mesmo que 

possuam formação educacional e experiência salarial idênticas, as mesmas preferências e 

atributos produtivos. A diferença de remunerações diferentes se deve principalmente a 

diferenças demográficas, no caso específico a diferença de sexo. Portanto, todas as diferenças 

de preferências entre os sexos podem ser definidas como discriminação.  

Além da discriminação pelo sexo existe, também, a racial. Muitos estudos apontam que negros 

e brancos recebem remunerações diferentes, mesmo exercendo a mesma atividade. Gonçalves 

de Jesus (2016) afirma que no aspecto educacional, qualquer se fosse o nível de educação, os 

resultados mostram que os negros se encontravam mais que proporcionalmente nos estratos 

ocupacionais inferiores e que magnitudes das diferenças nas distribuições ocupacionais tendiam 

a se agravar quando se passava para níveis educacionais mais elevados. 

 

3 Procedimentos Metodológicos 

 

A base de dados utilizada foi a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) referente ao ano 

de 2017.  A RAIS tem por finalidade fornecer dados essenciais à gestão governamental do setor 

do trabalho e averiguar as condições trabalhistas no Brasil, sendo obrigatório que todas as 

empresas formais do país enviem as informações de todos os empregados contratados, sejam 

eles pessoa física ou jurídica, sob o regime estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT), com contrato de trabalho por prazo indeterminado ou determinado, inclusive aqueles 

contratados a título de experiência. 

Para construção da variável dependente foi utilizado o logaritmo da razão entre a remuneração 

semanal do indivíduo (remuneração mensal dividida por quatro semanas) e a quantidade de 

horas de trabalho contratadas correspondente.  Também foram aplicados filtros que 

estabelecem o mínimo de uma hora de trabalho contratada por dia (sete horas por semana), além 

de excluir da amostra aqueles que apresentaram observações de salários não-positivos. 

A variável explicativa “idade1” foi definida considerando o intervalo entre 14 e 65 anos.  Os 

limites de idade de 14 anos e 65 anos se ajustam com os parâmetros estabelecidos atualmente 

para contagem da População em Idade Ativa (PIA), definidos e contabilizados polo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).  A variável “idade2”, que representa a idade ao 

quadrado, é incluída para captar o decréscimo e renda que provavelmente ocorre quando o 

indivíduo atinge determinada idade em virtude de uma redução da produtividade do trabalho. 

O modelo especificado é baseado em Correia e Monte (2017) e a Tabela 3 adiante apresenta as 

variáveis que serão utilizadas para as simulações econométricas. 

 
 

 

Tabela 3 – Descrição das variáveis selecionadas 

Variável Descrição  

Dependente Log w/h Logaritmo natural do salário por hora trabalhada 
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Explicativas 

idade1 Idade do indivíduo em anos 

idade2 Idade do indivíduo ao quadrado 

tempo_emprego Tempo de emprego do indivíduo em meses 

tempo_emprego2 Tempo de emprego do indivíduo ao quadrado 

mulher 
Atribui-se valor 1 se for do sexo feminino e 0,caso 

contrário 

nível_superior 
Atribui-se valor 1 se possuir formação de nível 

superior e 0,caso contrário 

não-branco 
Atribui-se 1 se for de raça não-branca e 0, caso 

contrário 

Fonte: Elaboração própria com base nos microdados da RAIS 2017. 

 

A experiência do individuo é captada pela variável “tempo_emprego”, que informa a 

quantidade de meses em que o trabalhador esta ativo no emprego atual.  O resultado esperado 

para esse controle é positiva em relação ao seu salário, visto que, quanto maior a experiência 

adquirida pelo trabalhador, maior deverá ser seu salário e, portanto, o sinal esperado é positivo.  

O efeito esperado para a variável “tempo_emprego2”, que mede o tempo de emprego ao 

quadrado, é semelhante aquele esperado para “idade2”. 

Quanto às variáveis dummys, “mulher” assume valor 1 se o indivíduo for do sexo feminino e 0 

caso contrário; “nível_superior” terá valor 1 se o trabalhador possuir formação de nível superior 

(graduação completa, mestrado, doutorado, etc.) e valor 0 caso contrário e;  “não-branco” 

procura captar o efeito da raça do trabalhador, admitindo valor 1 se o mesmo for declarado 

como de qualquer raça que não a branca (que assume valor 0, se ocorrer). 

Considerando que a intenção do trabalho é identificar a eventual diferença salarial entre os 

indivíduos da amostra, serão excluídos todos os trabalhadores que possuem vínculo de trabalho 

estatutário, visto que o setor público não diferencia sexo e/ou raça quando do provimento do 

trabalhador ao emprego.  Por motivo semelhante, também serão excluídas todas as empresas 

cuja natureza jurídica é constituída como “empresa de setor público”.  Também são excluídos 

da amostra os dados faltantes (não observados) e nulos. 

Após as aplicações dos filtros descritos anteriormente, a Tabela 4 adiante apresenta as 

estatísticas descritivas para as variáveis que serão utilizadas nas simulações, tanto para o Estado 

do Piauí, quanto para a subamostra de sua capital, Teresina. 

Algumas considerações podem ser feitas a partir dos dados expressos na Tabela 4. Percebe-se 

que existe uma discrepância muito grande entre os salários mínimo e máximo, provocando um 

grande desvio-padrão dessa variável, tanto considerada em valores absolutos, quanto expressos 

em horas trabalhadas.  Percebe-se, também, que o salário/hora médio na capital é 1/5 (um 

quinto) do verificado no Estado. 

A idade média dos trabalhadores é, aproximadamente, 35 anos, enquanto que o tempo no 

emprego gira em torno dos 40 meses.  Em relação às variáveis dummy incluídas, verifica-se 

similaridade do Estado em relação à subamostra da capital.  Aproximadamente, as mulheres 

representam 35% da amostra, 12% dos trabalhadores possuem nível superior e em torno de 88% 

são declarados como não-brancos. 

 
Tabela 4: Estatísticas descritivas – variáveis selecionadas 

Variável Estatísticas 
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Obs. Média 
Desvio-

Padrão 
Mínimo Máximo 

Amostra: Estado do Piauí 

Salário/hora 372778 10,35 13,66 1,597 767,2 

Salário 375029 409,7 458,1 70,28 28597,80 

Horas trabalhadas 380635 42,00 5,463 7 44 

Idade 381043 34,66 10,33 14 65 

Tempo no emprego 371521 42,88 61,17 1 596,2 

Mulher 383173 0,361 0,480 0 1 

Nível superior 383173 0,116 0,320 0 1 

Não-branco 383173 0,855 0,352 0 1 

Amostra: Teresina/PI 

Salário/hora 195606 2,084 0,503 0,468 6,475 

Salário 197121 391,1 417,9 70,28 28532,78 

Horas trabalhadas 199503 41,77 5,542 7 44 

Idade 200177 34,68 10,426 14 65 

Tempo no emprego 194765 39,46 54,54 1 592,7 

Mulher 201186 0,394 0,489 0 1 

Nível superior 201186 0,122 0,327 0 1 

Não-branco 201186 0,890 0,312 0 1 

Fonte: Elaboração própria com base nos microdados da RAIS 2017. 

 

3.1 A Decomposição de Oaxaca-Blinder 

 

A decomposição de Oaxaca-Blinder tem o objetivo de verificar 

através das médias salariais das equações mincerianas o diferencial bruto de salários, tendo 

como foco a parcela do diferencial salarial atribuído a parte explicada (características dos 

indivíduos) e a parte não explicada pelas estimações, considerada como possível discriminação.  

Oaxaca (1973) analisa a discriminação dos trabalhadores divididos por sexo na área urbana e 

Blinder (1973) estima regressões dos determinantes salariais de homens brancos, homens 

negros e mulheres brancas para explicar as diferenças salariais entre homens, e entre homens e 

mulheres brancas. Para estimar o modelo de decomposição de Oaxaca-Blinder computam-se 

separadamente as equações minceriana para dois grupos de indivíduos (homens e mulheres) 

que se pretende analisar. Considere que a média salarial dos homens seja 
mw e a das mulheres 

fw . Logo: 

m fW w w = −  ( )1  
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A equação (1) pode estar comparando muitos fatores além da discriminação (considere X  como 

a média de todos os atributos). Por isso, o ideal é separar apenas o que for oriundo da 

discriminação. Sendo assim, computam-se separadamente as equações mincerianas para os dois 

grupos, da forma: 

 

m m m mw X = +  ( )2  

f f f fw X = +  ( )3  

 

Utilizando as definições das equações (2) e (3) e ordenando o modelo para calcularmos o 

diferencial bruto de salários, temos: 

 

m f m m m f f fW w w X X    = − = + − +  ( )4  

 

Adicionando e subtraindo m fX  do lado direito da equação (4), temos que o diferencial bruto 

de salários pode ser dado por: 

 

( ) ( ) ( )m f m f f m m fW X X X        = − + − + −
   

 ( )5  

 

No lado esquerdo da equação (5) temos a desigualdade total e do lado direto a soma de dois 

efeitos:  a parte da desigualdade atribuída às diferenças nos β´s, que é o diferencial devido à 

discriminação, ( ) ( )m f m f fX   − + −  e; a parte da desigualdade devida às diferenças nas 

variáveis explicativas, que é o diferencial devido às diferenças de habilidades dos indivíduos, 

( )m m fX X − . 

A equação (5) mostra que, caso os homens e as mulheres tenham as mesmas características 

(escolaridade, idade, experiência, etc.), o segundo termo será igual a zero.  O primeiro termo 

da equação será positivo se os homens forem mais valorizados que as mulheres, 
m f  , ou se 

simplesmente recebem mais, sem justificativa alguma, 
m f  .  Empiricamente, o modelo 

econométrico que expressa a equação minceriana para as estimativas da decomposição de 

Oaxaca-Blinder é definido por: 

 

( ) 0 1 2 3 4 5log 1 2 _ _ 2 _w h idade idade tempo emprego tempo emprego nivel superior     = + + + + +  ( )6  

 

Na tentativa de identificar possíveis discriminações por gênero e raça serão estimadas quatro 

equações para cada amostra (Estado e capital) conforme definido por (6), onde serão 

relacionadas as seguintes condições:  “homem não-branco vs mulher não-branca”, “homem 

branco vs mulher branca”, “mulher branca vs mulher não-branca” e “homem branco vs homem 

não-branco”.    Os resultados serão apresentados conforme as estimativas obtidas, com seus 

respectivos p-values, a fim de avaliar a significância estatística de cada parâmetro obtido.  

No intuito de visualizar claramente as diferenças salarias entre os grupos de comparação, será 

obtido o antilog dos valores, cujo resultado retorna o valor do salário-hora médio de cada grupo 

de indivíduos.  Esse procedimento possibilita calcular a diferença salarial em valores 

monetários, tornando mais fácil a compreensão dos resultados. 
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4 Apresentação e Análise dos Resultados 

 

As Tabelas 5 e 6 apresentam os resultados para a decomposição de Oaxaca-Blinder 

considerando as seguintes condições de comparação: “homem não-branco vs mulher não-

branca”, “homem branco vs mulher branca”, “mulher branca vs mulher não-branca” e “homem 

branco vs homem não-branco”. 

Da Tabela 5 verificamos que todos os parâmetros estimados são estatisticamente significantes, 

exceto a variável “tempo_emprego2” do componente explicado da segunda comparação.  

Quando comparado homens e mulheres não-brancos verifica-se uma diferença salarial de 0,083 

em favor dos homens desses, -0,057 foi atribuído às variáveis utilizadas no modelo pertencentes 

ao componente explicado da decomposição e 0,140 foi atribuído ao componente não explicado, 

sugerindo a existência de discriminação salarial.  Os resultados indicam que as variáveis 

pertencentes ao componente explicado contribuíram, na verdade, para reduzir as diferenças 

salariais a favor dos homens, mas a discriminação foi tão forte que elevou as diferenças salariais 

a favor deste grupo.  Essa discriminação corresponde a R$ 1,09 de salário/hora e representa 

13,26% de diferença entre o salário do homem não-branco em relação ao salário da mulher não-

branca. 

A segunda parte da Tabela 5 traz a comparação entre homem branco e mulher branca.  Os 

resultados são semelhantes ao anterior, visto que se verifica uma diferença salarial de 0,0647 

em favor dos homens, sendo que -0,1248 foram atribuídos ao componente explicado e 0,1849 

foi atribuído ao componente não explicado da decomposição, sugerindo, novamente, a 

existência de discriminação salarial em favor dos homens.  Contudo, essa diferença, quando 

comparados indivíduos declarados como de raça branca, é visivelmente menor.  A diferença 

salarial entre homens e mulheres brancos é de R$ 0,61 em desfavor das mulheres, 

correspondendo a 6,23% do salário/hora dos homens. 
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Tabela 5 – Decomposição de Oaxaca-Blinder (Parte 1) – Estado do Piauí 

Variável dependente: log salário/hora 

Variáveis 

Coeficientes 

Estimados Variáveis 

Coeficientes 

Estimados 

log R$ log R$ 

Homem 

não-branco ( ),
,
0 000

2 1090  ,8 24  Homem 

branco ( ),
,
0 000

2 2814  
9,79 

Mulher 

não-branca ( ),
,
0 000

2 0260  ,7 58  Mulher 

branca ( ),
,
0 000

2 2167  
9,18 

Diferença 

Salarial ( ),
,
0 000

0 0830  ,1 09  Diferença 

Salarial ( ),
,
0 000

0 0647  
0,61 

Componente 

Explicado ( ),
,

0 000
0 057−  Componente 

Explicado ( ),
,

0 000
0 1248−  

Componente 

Não Explicado ( ),
,
0 000

0 140  Componente 

Não Explicado ( ),
,
0 000

0 1895  

Estimativas para o Componente Explicado 

idade1 
( ),
,
0 000

0 0299  
idade1 

( ),
,
0 000

0 0210  

idade2 
( ),
,

0 000
0 0214−  

idade2 
( ),
,

0 000
0 0135−  

tempo_emprego 
( ),
,

0 000
0 0005−  

tempo_emprego 
( ),
,

0 007
0 0018−  

tempo_emprego2 
( ),
,
0 000

0 0050  
tempo_emprego2 

( ),
,

0 897
0 0001−  

nível_superior 
( ),
,

0 000
0 0700−  

nível_superior 
( ),
,

0 000
0 1304−  

Estimativas para o Componente Não-Explicado 

idade1 
( ),
,
0 000

0 5860  
idade1 

( ),
,
0 000

0 8526  

idade2 
( ),
,

0 000
0 1850−  

idade2 
( ),
,

0 000
0 3468−  

tempo_emprego 
( ),
,

0 000
0 0204−  

tempo_emprego 
( ),
,
0 029

0 0216−  

tempo_emprego2 
( ),
,
0 000

0 0100  
tempo_emprego2 

( ),
,
0 002

0 0126  

nível_superior 
( ),
,
0 000

0 0223  
nível_superior 

( ),
,
0 000

0 0533  

constante 
( ),
,
0 000

0 2727−  
constante 

( ),
,

0 000
0 3605−  

Fonte: Elaboração própria com base nos resultados das simulações. 

A Tabela 6 a seguir complementa os resultados das decomposições realizadas comparando 

“mulher branca vs mulher não-branca” e “homem branco vs homem não-branco”.  Em relação 

à significância estatística, se verifica que as variáveis “idade1” na comparação entre mulheres 

brancas e não brancas e “idade1”, “idade2” do componente não explicado e 

“tempo_emprego2” do componente explicado da comparação entre homens brancos e não-

brancos não foram estatisticamente significantes a 5%.  Os demais coeficientes estimados se 

mostraram significantes. 
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Tabela 6 – Decomposição de Oaxaca-Blinder (Parte 2) – Estado do Piauí 

Variável dependente: log salário/hora 

Variáveis 

Coeficientes 

Estimados Variáveis 

Coeficientes 

Estimados 

log R$ log R$ 

Mulher 

branca ( ),
,
0 000

2 2167  ,9 18  Homem 

branco ( ),
,
0 000

2 2814  ,9 79  

Mulher 

não-branca ( ),
,
0 000

2 0259  ,7 58  Homem 

Não-branco ( ),
,
0 000

2 1089  ,8 24  

Diferença 

Salarial ( ),
,
0 000

0 1908  ,1 59  Diferença 

Salarial ( ),
,
0 000

0 1725  ,1 55  

Componente 

Explicado ( ),
,
0 000

0 1283  Componente 

Explicado ( ),
,
0 000

0 1125  

Componente 

Não Explicado ( ),
,
0 000

0 0625  Componente 

Não Explicado ( ),
,
0 000

0 0600  

Estimativas para o Componente Explicado 

idade1 
( ),
,

0 479
0 0028−  

idade1 
( ),
,
0 000

0 0250  

idade2 
( ),
,
0 002

0 0117  
idade2 

( ),
,

0 000
0 0141−  

tempo_emprego 
( ),
,
0 000

0 0198  
tempo_emprego 

( ),
,
0 000

0 0138  

tempo_emprego2 
( ),
,
0 000

0 0081  
tempo_emprego2 

( ),
,
0 897

0 0104  

nível_superior 
( ),
,
0 000

0 0942  
nível_superior 

( ),
,
0 000

0 0773  

Estimativas para o Componente Não-Explicado 

idade1 
( ),
,

0 108
0 1327−  

idade1 
( ),
,
0 149

0 0971  

idade2 
( ),
,
0 000

0 1502  
idade2 

( ),
,
0 486

0 0224  

tempo_emprego 
( ),
,
0 000

0 0229  
tempo_emprego 

( ),
,
0 000

0 0263  

tempo_emprego2 
( ),
,

0 000
0 0128−  

tempo_emprego2 
( ),
,
0 000

0 0176−  

nível_superior 
( ),
,
0 000

0 0322  
nível_superior 

( ),
,
0 000

0 0169  

constante 
( ),
,
0 000

0 0028  
constante 

( ),
,

0 017
0 0851−  

Fonte: Elaboração própria com base nos resultados das simulações. 

 

Quando comparados os salários das mulheres brancas e não-brancas se verifica uma diferença 

salarial de 0,1908 em favor das mulheres brancas, sendo que 0,1283 foram atribuídos ao 

componente explicado e 0,0625 ao componente não explicado da decomposição.  Os resultados 

indicam que essa diferença salarial é, em grande parte, devida às variáveis explicativas 

especificadas no modelo.  Contudo, o componente não explicado, correspondente a 

aproximadamente 33% da diferença salarial, sugere que existe discriminação salarial de raça 
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em favor das mulheres brancas. Isto quer dizer que, da diferença de salário no montante de R$ 

1,59, o correspondente à R$ 1,06 é devido à diferença nos atributos do modelo e outros R$ 0,53 

não são explicados por esses atributos, sugerindo características discriminatórias. 

Resultados semelhantes são obtidos quando comparados homens bancos e não-brancos.  É 

possível identificar uma diferença salarial de 0,1725 em favor dos homens brancos, sendo que 

destes, 0,1125 é devido ao componente explicado e 0,06 se refere ao componente não explicado 

da decomposição.  Essa diferença salarial parece ser devida aos atributos do utilizados no 

modelo.  Entretanto, o componente não explicado correspondente a 35% da diferença salarial e 

sugere a existência de discriminação salarial por raça em privilegiando os homens brancos. 

Assim, da diferença de salário de R$ 1,55, a quantia de R$ 1,00 é devido à diferença nos 

atributos do modelo, enquanto que R$ 0,55 são devidos à possível discriminação em relação à 

raça dos trabalhadores. 

As Tabelas 7 e 8 apresentam os resultados para a decomposição de Oaxaca-Blinder para a 

capital do Estado do Piauí, Teresina.  Na capital, conforme pode ser visto na Tabela 4, as 

mulheres representam aproximadamente 40% da amostra, o salário/hora médio é apenas 1/5 

(um quinto) daquele verificado no Estado, enquanto que a proporção de não-brancos chega a 

89%.  

Verificamos, assim, que todos os parâmetros estimados são estatisticamente significantes, em 

ambas as comparações.  Quando comparado homens e mulheres não-brancos para a capital, 

verifica-se uma diferença salarial de 0,047 em favor dos homens desses, -0,0605 foi atribuído 

às ao componente explicado da decomposição e 0,1075 foi atribuído ao componente não 

explicado.  Os resultados para este grupo de comparação são semelhantes, em termos de 

comportamento, aos verificados no Estado.  Essa diferença corresponde a R$ 0,37 de 

salário/hora dos homens não-brancos e representa menos que 5% de diferença para o salário do 

homem não-branco, sugerindo a existência de discriminação de gênero, porém muito sutil. 

Na Tabela 7 é vista a comparação entre homem branco e mulher branca.  Os resultados mostram 

que se verifica uma diferença salarial de 0,0718 em favor dos homens, sendo que -0,0953 foram 

atribuídos ao componente explicado e 0,1671 foi atribuído ao componente não explicado da 

decomposição, sugerindo, novamente, a existência de discriminação salarial em favor dos 

homens.  A diferença salarial entre homens e mulheres brancos é de R$ 0,71 em desfavor das 

mulheres, correspondendo a 7% do salário/hora dos homens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 7 – Decomposição de Oaxaca-Blinder (Parte 1) – Teresina/PI 
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Variável dependente: log salário/hora 

Variáveis 

Coeficientes 

Estimados Variáveis 

Coeficientes 

Estimados 

log R$ log R$ 

Homem 

não-branco ( ),
,
0 000

2 0805  ,8 01  Homem 

branco ( ),
,
0 000

2 3291  ,10 27  

Mulher 

não-branca ( ),
,
0 000

2 0335  ,7 64  Mulher 

branca ( ),
,
0 000

2 2573  ,9 56  

Diferença 

Salarial ( ),
,
0 000

0 0470  ,0 37  Diferença 

Salarial ( ),
,
0 000

0 0718  ,0 71  

Componente 

Explicado ( ),
,

0 000
0 0605−  Componente 

Explicado ( ),
,

0 000
0 0953−  

Componente 

Não Explicado ( ),
,
0 000

0 1075  Componente 

Não Explicado ( ),
,
0 000

0 1671  

Estimativas para o Componente Explicado 

idade1 
( ),
,
0 000

0 0238  
idade1 

( ),
,
0 000

0 0286  

idade2 
( ),
,

0 000
0 0169−  

idade2 
( ),
,
0 000

0 0186−  

tempo_emprego 
( ),
,

0 000
0 0018−  

tempo_emprego 
( ),
,
0 007

0 0072  

tempo_emprego2 
( ),
,
0 000

0 0007  
tempo_emprego2 

( ),
,
0 897

0 0067  

nível_superior 
( ),
,

0 000
0 0664−  

nível_superior 
( ),
,

0 000
0 1192−  

Estimativas para o Componente Não-Explicado 

idade1 
( ),
,
0 000

0 5205  
idade1 

( ),
,
0 000

0 8202  

idade2 
( ),
,

0 000
0 1507−  

idade2 
( ),
,

0 000
0 2813−  

tempo_emprego 
( ),
,

0 000
0 0200−  

tempo_emprego 
( ),
,

0 005
0 0405−  

tempo_emprego2 
( ),
,
0 000

0 0069  
tempo_emprego2 

( ),
,
0 029

0 0123  

nível_superior 
( ),
,
0 000

0 0239  
nível_superior 

( ),
,
0 000

0 0567  

constante 
( ),
,
0 000

0 2729−  
constante 

( ),
,

0 000
0 4003−  

Fonte: Elaboração própria com base nos resultados das simulações. 

 

A Tabela 8, por sua vez, mostra que, para a capital, as variáveis “idade1” “idade2” para o 

componente explicado e “idade1” “idade2” e “tempo_emprego2” no componente não explicado 

na comparação entre mulheres brancas e não brancas não foram significativos a 5%.  Da mesma 

forma e para o mesmo nível de significância, as variáveis “idade2”, “tempo_emprego” e 

“tempo_emprego2”, apenas do componente não explicado da comparação entre homens 

brancos e não-brancos não se mostraram significantes. 
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Tabela 8 – Decomposição de Oaxaca-Blinder (Parte 2) – Teresina/PI 

Variável dependente: log salário/hora 

Variáveis 

Coeficientes 

Estimados Variáveis 

Coeficientes 

Estimados 

log R$ log R$ 

Mulher 

branca ( ),
,
0 000

2 2574  ,9 56  Homem 

branco ( ),
,
0 000

2 3291  ,10 27  

Mulher 

não-branca ( ),
,
0 000

2 0335  ,7 64  Homem 

Não-branco ( ),
,
0 000

2 0805  ,8 01  

Diferença 

Salarial ( ),
,
0 000

0 2239  ,1 92  Diferença 

Salarial ( ),
,
0 000

0 2486  ,2 26  

Componente 

Explicado ( ),
,
0 000

0 1473  Componente 

Explicado ( ),
,
0 000

0 1621  

Componente 

Não Explicado ( ),
,
0 000

0 0766  Componente 

Não Explicado ( ),
,
0 000

0 0865  

Estimativas para o Componente Explicado 

idade1 
( ),
,

0 718
0 0023−  

idade1 
( ),
,
0 000

0 0372  

idade2 
( ),
,
0 219

0 0073  
idade2 

( ),
,

0 000
0 0213−  

tempo_emprego 
( ),
,
0 000

0 0344  
tempo_emprego 

( ),
,
0 000

0 0335  

tempo_emprego2 
( ),
,
0 044

0 0040  
tempo_emprego2 

( ),
,
0 000

0 0151  

nível_superior 
( ),
,
0 000

0 1039  
nível_superior 

( ),
,
0 000

0 0975  

Estimativas para o Componente Não-Explicado 

idade1 
( ),
,
0 660

0 0515−  
idade1 

( ),
,
0 041

0 2133  

idade2 
( ),
,
0 108

0 0886  
idade2 

( ),
,

0 760
0 0151−  

tempo_emprego 
( ),
,
0 006

0 0233  
tempo_emprego 

( ),
,
0 063

0 0128  

tempo_emprego2 
( ),
,
0 576

0 0015  
tempo_emprego2 

( ),
,
0 403

0 0018  

nível_superior 
( ),
,
0 000

0 0302  
nível_superior 

( ),
,
0 000

0 0165  

constante 
( ),
,

0 806
0 0155−  

constante 
( ),
,
0 011

0 1429  

Fonte: Elaboração própria com base nos resultados das simulações. 

 

Quando comparados os salários das mulheres brancas e não-brancas de Teresina se verifica 

uma diferença salarial de 0,2239 em favor das mulheres brancas, sendo que 2/3 foram dessa 

diferença são atribuídos ao componente explicado e 1/3 restante ao componente não explicado. 

Tais resultados sugerem que existe discriminação salarial de raça em favor das mulheres 

brancas, visto que a terça parte da diferença salarial não pode ser explicada. Isto que dizer que, 

da diferença de salário no montante de R$ 1,92, aproximadamente R$ 1,28 é devido à diferença 
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nos atributos do modelo e outros R$ 0,64 não são explicados por esses atributos, sugerindo 

características discriminatórias. 

Por fim, ao compararmos homens bancos e com homens não-brancos de Teresina, é possível 

identificar uma diferença salarial de 0,2486 em favor dos homens brancos, a maior diferença 

entre todas as verificadas por esse trabalho. Da diferença de salário de R$ 2,26, a quantia de R$ 

1,47 se deve às características explicadas, enquanto que R$ 0,79 são devidos à possível 

discriminação em relação à raça entre os homens da capital. 

A título de comparação, a Tabela 9 abaixo apresenta os valores monetários para o salário/hora 

obtidos para os grupos de comparação definidos. 

 
Tabela 9 – Salários/hora médios estimados (em R$) 

Indivíduos Brancos Indivíduos Não-Brancos 

Homem Mulher Homem Mulher 

Estado do Piauí 

,9 79  ,9 18   ,8 24  ,7 58  

Teresina/PI 

,10 27  ,9 56  ,8 01  ,7 64  

Fonte: Elaboração própria com base nos resultados das simulações. 
 

Na Tabela 9 constatamos que o salário/hora médio no Estado é maior para os indivíduos 

brancos, independente do gênero.  Por outro lado, os homens têm média salarial maior do que 

as mulheres, independente da raça.  Em relação à capital, o mesmo comportamento é verificado.  

Também pode ser constatado que a média salarial é maior para os indivíduos que trabalham na 

capital, exceto em relação aos homens não-brancos. 

Portanto, considerando todos os resultados apresentados, é possível sugerir a existência de 

condições de discriminação salarial quanto ao gênero e a raça dos trabalhadores do Estado do 

Piauí, inclusive em sua capital, Teresina. 

 

5 Considerações Finais 

 

O objetivo do presente trabalho foi o de analisar o diferencial salarial entre homens e mulheres, 

distinguidos por raça com a finalidade de identificar se ocorre discriminação salarial por sexo 

e raça no Estado do Piauí, bem como em sua capital, Teresina. 

A partir dos dados da RAIS de 2017, fez-se uma análise descritiva e comparativa das diferenças 

de salário entre homens e mulheres, distinguido por raça do indivíduo, através de variáveis 

relacionadas à idade, experiência e escolaridade. 

Os resultados sugeriram que no Estado do Piauí o salário médio é maior para os indivíduos 

brancos, independente do gênero, além do fato de que os homens têm média salarial maior do 

que as mulheres, independente da raça.  Os resultados indicam, portanto, um forte componente 

de discriminação por sexo e raça no Estado e em sua capital e, nesse caso, passível de 

intervenções oriundas de políticas públicas voltadas à redução das desigualdades salariais 

verificadas. 
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Resumo 

A atividade extrativista sempre esteve presente na história da humanidade, uma vez que sempre 

dependemos de recursos da natureza para sobreviver. No nordeste brasileiro, após o declínio da 

cultura algodoeira, estabeleceu-se a exploração da carnaúba, que tem colaborado com o 

desenvolvimento econômico da região. A carnaúba é uma planta nativa da região nordeste do 

Brasil e apresenta uma grande versatilidade, pois desde suas folhas até suas raízes há valor 

econômico agregado. Os estados que apresentam as maiores reservas de carnaúbas são o Ceará, 

o Piauí e o Rio Grande do Norte, consequentemente os maiores extrativistas. O presente 

trabalho objetivou investigar a dinâmica do extrativismo regional da carnaúba com ênfase no 

Estado do Rio Grande do Norte entre os anos de 2008 e 2017. Com isso, observa-se que a 

Mesorregião do Oeste Potiguar é a que mais soma com a produção, respondendo 100% da cera 

total do estado e 90,06% do pó de carnaúba no período analisado. Além disso, o município mais 

representativo na produção de cera foi Apodi, seguido de Felipe Guerra e Assu. Na produção 

de pó de carnaúba, se destacou o município de Triunfo Potiguar. 

Palavras-chave: Recursos vegetais. Exploração. Economia Potiguar. Carnaubeira.  

 

Abstract 

Extractive activity has always been present in the history of mankind, since we always depend 

on resources of nature to survive. In northeastern Brazil, after the decline of cotton culture, it 

was established the exploitation of Carnauba, which has cooperated with the economic 

development of the region. Carnauba is a plant native to the northeastern region of Brazil and 

has great versatility, because from its leaves to its roots there is economic value added. The 

states that present the largest reserves of Carnaúbas are Ceará, Piauí and Rio Grande do Norte, 

consequently the largest extractivists. The present work aimed to investigate the dynamics of 

regional extractivism of Carnauba with emphasis on the state of Rio Grande do Norte between 
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mailto:katkely@hotmail.com
mailto:marinagurgel20@gmail.com
mailto:roseanomedeiros@gmail.com


 
 

161 
 

UERN | Mossoró – RN, 02 a 06 de setembro de 2019 
VI CONgest – Congresso de Economia & Gestão 

2008 and 2017 years. with this, it is observed that the mesoregion Potiguar is the most sum with 

the production, answering 100% of the total wax of the state and 90.06% of the Carnauba 

powder in the analyzed period. In addition, the most representative municipality in the 

production of Wax was Apodi, followed by Felipe Guerra and Assu. In the production of 

Carnauba powder, the municipality of Triunfo Potiguar was highlighted. 

Key words: Plant resources. Exploration. Economy Potiguar. Carnaubeira.  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A atividade extrativista é quase tão antiga quanto a existência humana: sempre 

dependemos da exploração de recursos (vegetais e animais) para nossa sobrevivência. Isso se 

aplica bem ao descobrimento do Brasil: a extração da madeira (pau-brasil) configurou-se como 

o primeiro ciclo econômico brasileiro (CARVALHO & GOMES, 2009). Com o passar do 

tempo podemos perceber o desenvolvimento de atividades extrativistas e que a especialização 

na extração de cada região ocorre em função dos recursos que lhe são disponíveis ou, em outras 

palavras, regionais.  

A carnaúba (Copernicia prunifera) é uma espécie de palmeira nativa do Brasil, 

especificamente da região Nordeste, que tem sido amplamente valorosa para o mercado: a 

planta merece destaque por dela se poder aproveitar tudo, desde as folhas até sua raiz. Assim, 

a carnaúba é uma planta muito explorada no Nordeste brasileiro e que tem proporcionado o 

desenvolvimento socioeconômico de muitos estados dessa região, como o Piauí, o Ceará e o 

Rio Grande do Norte (QUEIROGA, 2013).  

A maioria dos trabalhos focam no extrativismo desenvolvido nos estados do Piauí e do 

Ceará, porém, no Rio Grande do Norte a exploração dessa planta tem se tornado cada vez mais 

efetiva. Por isso, o presente trabalho teve como objetivo discutir sobre a extração da carnaúba 

no nordeste brasileiro e investigar a dinâmica e evolução do extrativismo da carnaúba no Estado 

do Rio Grande do Norte entre os anos de 2008 e 2017. 

 

1.2.  REFERENCIAL TEÓRICO 

      

Para Carvalho & Gomes (2009), o extrativismo é, no sentido mais básico, um modo de 

produzir bens no qual os recursos naturais úteis são retirados diretamente de sua área de 

ocorrência natural. Quando falamos de plantas, por muito tempo foi visado apenas a extração 

de madeira e ignorado o potencial de recursos disponibilizados por elas. O extrativismo de 

produtos florestais não madeireiros (PFNM), como ceras e folhas, tem sido considerado uma 

alternativa para a conservação da biodiversidade, ajudando a proteger as áreas naturais contra 

usos mais destrutivos da terra, como o desmatamento e a agropecuária (WADT et al., 2005). É 

uma estratégia que além de gerar lucros permite a regeneração de árvores. 

É nesse contexto que se insere a Carnaúba, que é uma espécie de palmeira nativa do 

nordeste brasileiro que recebe o nome científico de Copernicia prunifera. Existem 28 espécies 

do gênero Copernicia no continente americano, porém, na América do Sul, apenas 3 espécies 

são encontradas e destes apenas a C. prunifera é produtora de cera (SOUZA et al., 2017). Isso 

porque a carnaúba é uma palmeira xerófita, ou seja, nativa de regiões com altas temperaturas e 

pouca umidade, que a fez desenvolver diversos mecanismos adaptativos, tais como desenvolver 

um tipo de cera (película) que reveste suas folhas, buscando diminuir a transpiração intensa da 

planta. 
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O termo “carnaúba” é derivado da língua indígena tupi e significa “árvore-que-arranha” 

(SOUSA et al., 2015) e logo após a descoberta da versatilidade da planta a mesma foi intitulada 

de “Árvore da Vida” pelo botânico Humboldt no século VXIII, justamente pelo fato de tudo da 

carnaubeira ser passível de utilização. Da carnaúba tudo se aproveita, até a sombra 

(QUEIROGA et al., 2013).  

O aumento da exploração da carnaúba data da II Guerra Mundial, onde houve uma 

grande demanda de cera para uso na indústria bélica norte-americana (ALVES & COELHO, 

2006). No nordeste, o real interesse na exploração da carnaúba surgiu após o declínio da cultura 

algodoeira, pois outros países (como os Estados Unidos) passaram a exportar o algodão, 

fazendo o nordeste ganhar grandes concorrentes nessa linha (NASCIMENTO et al., 2015).  

Segundo Carvalho & Gomes, (2009), a carnaúba possui crescimento lento, mas se 

reproduz eficientemente por semente, que ocorre logo após a frutificação. A densidade de 

carnaúbas por área varia de acordo com a região, mas à medida que essa densidade se eleva, o 

carnaubal se torna mais econômico, pois impede o crescimento de outras árvores entre as 

carnaúbas, facilitando a colheita. O local onde é encontrado uma grande densidade de plantas, 

é conhecido como carnaubal (Figura 1).  

 

 
Figura 1. Plantas de Carnaúbas. 

Fonte: Google Imagens, 2019. 

 

A carnaúba é mais presente nos Estados do Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte, o que 

justifica esses constituírem os maiores polos extrativos de carnaúba. A Figura 2, mostra a 

distribuição da carnaúba na região nordeste. 
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Figura 2. Distribuição da Carnaúba na região Nordeste do Brasil. 

Fonte: Câmara Setorial da Carnaúba, 2009 apud SOUZA et al., 2017. 

 

A carnaúba, como falado, é uma planta versátil, que pode ser usada para diversos fins 

(Figura 3). A cera de carnaúba, o item de maior valor, é obtido a partir das suas folhas, que 

contém o pó cerífero. A cera é composta principalmente por triacontanol (TRIA), que na sua 

forma natural constitui um éster de cadeia longa (JÚNIOR & MARQUES, 2009)  que pode ser 

usado no beneficiamento de diversos produtos: indústria de produtos de limpeza (como 

detergentes, limpa-pisos entre outros), indústria de embalagens, indústria têxtil (produção de 

tintas), de cosméticos (batom, rímel, creme de barbear, esmaltes), área médica (revestimento 

de cápsulas), lubrificantes e até mesmo para polimento de frutas destinadas à exportação (a cera 

atua como isolante térmico, que aumenta a durabilidade dos produtos).  

Já a palha sempre possuiu importância para as comunidades tradicionais, uma vez que 

é amplamente usada na confecção de produtos artesanais, tais com bolsas, chapéus e vassouras, 

além de servir de forragem para o gado e como fertilizante agrícola orgânico (ALVES & 

COELHO, 2006). O tronco da carnaubeira também é um atrativo para a engenharia civil e 

também na construção de móveis, principalmente por ser resistente a chuva, salinidade e cupins. 

A sementes, além de poderem ser aproveitadas pelos animais de criação, da sua polpa 

pode-se extrair uma espécie de farinha e leite que podem ser usadas na alimentação humana 

(ALVES & COELHO, 2006) e as raízes são muito usadas na indústria farmacêutica. 
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Figura 3. Múltiplos usos da carnaúba 

Fonte: QUEIROGA, 2013. 

 

2. METODOLOGIA 

 

O presente trabalho se baseia, num primeiro momento, em pesquisa bibliográfica, que 

segundo Fonseca (2002) qualquer trabalho científico inicia-se com uma pesquisa bibliográfica, 

que permite ao pesquisador conhecer o que já se estudou sobre o assunto. Além disso, a pesquisa 

se caracteriza como quantitativa pois trabalhou-se com dados secundários extraídos do banco 

de dados da série histórica completa (1986-2017) disponível no site do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), no Sistema IBGE de Recuperação Automática – SIDRA para 

Pesquisa de Extração Vegetal e da Silvicultura – PEVS (2017).  

Para maior entendimento e compreensão dos resultados, elaborou-se tabelas auxiliares 

os valores de produção (toneladas) de cera, pó e fibra de carnaúba pelo Brasil e pelo Nordeste 

nos anos de 2008 a 2017 (Apêndice A), valores de produção (toneladas) de cera, pó e fibra de 

carnaúba pelo Rio Grande do Norte e pela Mesorregião Oeste Potiguar nos anos de 2008 à 2017 

(Apêndice B) e municípios representativos da produção de cera (toneladas) no Rio Grande do 

Norte nos anos de 2008 à 2017 (Apêndice C), com seus respectivos valeres médios, mínimos e 

máximos. 

  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.2. A DINÂMICA DO EXTRATIVISMO DA CARNAÚBA NO NORDESTE 

 

A região nordeste ocupa o ranking de maior produtor de cera de carnaúba do mundo e 

a maior parte dela é destinada ao exterior, fato amplamente criticado no trabalho de Júnior & 

Marques (2009), pois a cera de carnaúba no seu estado bruto gera menos lucro (e empregos) do 

que se ela fosse usada no beneficiamento de outros produtos. Porém, isso requer tecnologias 

para transformação da cera e a região nordeste não detém tais tecnologias. Aproximadamente 

95% da cera produzida é exportada na forma bruta e o Brasil só domina dois setores que usam 

a cera de carnaúba: o de produtos de limpeza e produtos polidores de automóveis. 
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Nos anos de 1990 a 2004, O Ceará ocupava o ranking de maior produtor de cera de 

carnaúba (27.186 toneladas) e o segundo de pó (68.815 toneladas) enquanto a situação inversa 

ocorria com o Piauí: o primeiro produtor de pó (104.986 toneladas) e o segundo de cera (16.693 

toneladas) (ALVES & COELHO, 2006).  

De acordo com os dados do PEVS (2017), no ano de 2015 a produção de pó cerífero de 

carnaúba correspondeu a 19.974 toneladas e o estado do Piauí contribuiu majoritariamente com 

essa produção (63,3%), seguidos do Ceará, Maranhão e Rio Grande do Norte. Desse total, 

foram exportadas cerca de 16.019,3 toneladas, onde o Piauí exportou 45% desse total. Além de 

ser uma atividade rentável para a região, a atividade extrativista da carnaúba gera emprego para 

a população local, com uma estimativa de 200 mil pessoas empregadas nos períodos de safra 

(ALVES & COELHO, 2006).  

Entre os anos de 2008 e 2017, o Brasil produziu por ano uma média de 2.262,20 

toneladas de cera de carnaúba, 18.677,80 toneladas de pó de carnaúba e 1.596,50 toneladas de 

fibra de carnaúba. O fato da produção de pó ser maior que a de cera imprime uma certa 

preocupação, uma vez que o pó é menos valoroso que a cera e essa discrepância pode ser em 

função da tecnologia necessária para a extração da cera de carnaúba. 

 

3.3.  O EXTRATIVISMO DA CARNAÚBA NO RIO GRANDE DO NORTE 

 

No estado do Rio Grande do Norte, a extração de C. prunifera ocorre com maior 

frequência nos vales do Rio Açu, onde são encontrados extensos carnaubais (SOUSA et al., 

2015) e a produção de cera nessa região começa a ganhar destaque a partir da Primeira Guerra 

Mundial, onde esse produto ficou como 2° lugar no ranking de exportados no estado.  

O ranking de produtores de carnaúba pode ser justificado, além da presença de carnaúba 

e especialização de cada estado, a partir da quantidade dos investimentos ofertados a cada 

estado: de acordo com Costa & Gomes (2016) durante o período de 2007 a 2012, o BNB ofertou 

R$ 27,86 milhões para o setor da carnaúba. Desse valor, 59,95% foram para o Ceará, 33,96% 

para o Piauí, 4,24% para o Maranhão e 1,85% para o Rio Grande do Norte. No Rio Grande do 

Norte, os valores do crédito e o número de operações ficaram concentrados em Apodi e Assu, 

embora não seja nesses municípios que se concentra a produção de pó cerífero, sendo 

representativa a de cera bruta (COSTA & GOMES, 2016).  

Conforme descrito por Queiroga (2013), no Rio Grande do Norte, os municípios de Assu 

e Mossoró se destacam na produção de cera de carnaúba por solvente, enquanto Apodi, Felipe 

Guerra e Upanema se destacam na produção de cera de origem de carnaúba. Quando falamos 

do extrativismo da fibra, essa ocorre principalmente no município de Ipanguaçu e Assu. Quanto 

aos carnaubais e extração do pó, chama atenção os municípios de Mossoró, Assu, Ipanguaçu, 

Carnaubais, Upanema, Apodi, Felipe Guerra e Governador Dix Sept Rosado, como pode ser 

visualizado na Figura 4.  
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Figura 4. Cidades do RN e seus produtos destaque extraídos da carnaúba. 

Fonte: QUEIROGA, 2013 adaptado por SOUZA et al., 2017. 

 

Quando falamos de cera de carnaúba, o Nordeste, entre os anos de 2008 e 2017 produziu 

em média 2.262,20 toneladas por ano (o que foi equivalente à produção total de cera no país) e 

o Rio Grande do Norte colaborou com esse total numa média de 372,10 toneladas por ano, o 

que equivale a 16,44% do total produzido no Nordeste, e essa produção tem diminuído a cada 

ano, registrando uma produção mínima de 311 toneladas (em 2017) e máxima de 525 toneladas 

(em 2008) (Figura 5).  
 

 

Figura 5. Produção de cera e pó de carnaúba no Oeste Potiguar do RN (%) nos anos de 2008 à 

2017. 
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Já quando falamos na produção do pó de carnaúba, entre os anos de 2008 e 2017 o 

Nordeste produziu uma média de 18.677,80 toneladas por ano e o RN colaborou com uma 

média de 73,50 ton/ano, ou seja, com 0,4% da produção regional. Porém, diferentemente da 

produção de cera de carnaúba, o estado do Rio Grande do Norte tem aumentado sua produção, 

registrando uma mínima de 28,0 toneladas no ano de 2009 e máxima de 109,00 toneladas no 

ano de 2017. Acerca da produção da fibra de carnaúba, uma média de 1.596 toneladas é 

produzida por ano no Nordeste e o RN colabora com uma média de 2,39%, ou 38,30 

toneladas/ano. 

Em consonância com os dados de Queiroga (2013) expostos na Figura 4, o extrativismo 

da carnaúba no Rio Grande do Norte é realizado, majoritariamente, por municípios da 

mesorregião do Oeste Potiguar. Dos anos analisados, a produção de cera de carnaúba no estado 

do Rio Grande do Norte foi realizada exclusivamente por municípios do Oeste Potiguar. Quanto 

ao pó de carnaúba, a mesorregião Oeste do RN foi responsável por uma média de 90,06% da 

produção estadual, apresentando um valor mínimo no ano de 2012 (contribuindo com 33,00 

toneladas, ou 75% da produção estadual) e um valor máximo no ano de 2013 (contribuindo 

com 102,00 toneladas, ou 94,4% da produção estadual) e a partir de então a produção se 

apresentou constante, com valores em torno de 101,25 toneladas por ano.  

Já quanto à fibra de carnaúba, a mesorregião Oeste do RN, em comparação com a 

produção estadual, obteve sua maior produtividade no ano de 2012, com um valor de 36,00 

toneladas (correspondente a 97,30% da produção estadual), e sua mais baixa produtividade no 

ano de 2013, com 5,00 toneladas produzidas (correspondente a 71,42% da produção estadual). 

É interessante notar que no ano que a produção da fibra obteve o maior valor em comparação à 

média estadual, a produção de pó de carnaúba obteve seu menor valor e vice versa. 

Já enfocando nos municípios da Mesorregião Oeste Potiguar, de acordo com os dados 

do PEVS (2017), o que mais produziu entre os anos de 2008 e 2017 foi o de Apodi, com uma 

média de 159,6 toneladas por ano (o que corresponde a quase a metade da produção). Em 

segundo lugar, vem o município de Felipe Guerra, com média de 66,0 toneladas/ano, e em 

terceiro o de Assu, com 37,8 toneladas/ano (Figura 6). O município de Upanema, em oitavo 

lugar, não produziu cera de carnaúba nos anos de 2013 e 2014, ficando com uma média de 

11,70 toneladas nos outros anos. É interessante notar que, mesmo a produção de cera no 

município tendo voltado no ano de 2015, a mesma foi diminuída, e a partir de 2013 a cidade 

passa a registrar produção de pó de carnaúba, com um valor de aproximadamente 15,8 toneladas 

por ano.  
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Figura 6. Ranking dos Municípios do RN para produção de cera de carnaúba. 
 

Quanto a produção de pó de carnaúba, segundo o PEVS (2017), novos municípios tornam-

se representativos nessa produção: o que mais produz é Triunfo Potiguar, com uma média de 

36,9 toneladas/ano. A produção nessa cidade vem aumentando a cada ano, de modo que o 

mínimo registrado foi no ano de 2008, com 14 toneladas, e o máximo no ano de 2013, com 60 

toneladas. De acordo com os dados, a produção do pó de carnaúba mostra-se constante em pelo 

menos cinco cidades no RN: Triunfo Potiguar, Lagoa de Pedras, Lucrécia, Parau e Pendências. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O extrativismo da carnaúba tem se mostrado relevante para a economia do Nordeste, 

principalmente nos estados do Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte. Nesse último, a produção 

de carnaúba tem proporcionado o desenvolvimento econômico de bastantes municípios. O 

subproduto mais valorizado da carnaúba é a cera extraída das suas folhas, que possui grande 

importância em muitos setores, como indústria de cosméticos, de produtos de limpeza e 

farmacêutica.  

No Estado do Rio Grande do Norte, a Mesorregião mais representativa no extrativismo 

dessa planta é a do Oeste Potiguar, que, entre os anos de 2008 e 2017, produziu 100% da cera 

total do estado e 90,06% do pó de carnaúba. Dos municípios mais produtores, se destaca Apodi, 

com produção média de 159 toneladas por ano. Em seguida, aparecem os municípios de Felipe 

Guerra, Assu e Carnaubais.  

Quanto a produção de pó de carnaúba, aparecem novos atores: o município mais 

representativo é Triunfo Potiguar, com uma produção média de 36,9 toneladas ao ano, seguidos 

dos municípios de Lagoa de Pedras, Lucrécia, Parau e Pendências. No estado do RN, a produção 

de cera é bem maior e engloba mais municípios que a produção de pó, principalmente pela 

questão da rentabilidade ser maior na extração da cera. Porém, é importante também o 

desenvolvimento e tecnologias de beneficiamento de outros produtos a partir da cera, visando 

que a renda aumente para tais municípios e evitando que a cera seja quase totalmente exportada 

para outros países.  
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APÊNDICE A: Valores de produção (toneladas) de cera, pó e fibra de carnaúba pelo Brasil e pelo Nordeste nos 
anos de 2008 a 2017. 

 
 

APÊNDICE B: Valores de produção (em ton.) de cera, pó e fibra de carnaúba pelo Rio Grande do Norte e pela 
Mesorregião Oeste Potiguar nos anos de 2008 à 2017. 

 
 

APÊNDICE C: Municípios representativos da produção de cera do Rio Grande do Norte nos anos de 2008 à 
2017. 

 
  

 Brasil Nordeste 

Ano Cera de Carnaúba (ton) Pó de Carnaúba (ton) Fibra de Carnaúba (ton) 

Cera de Carnaúba 

(ton) 

Pó de Carnaúba 

(ton) 

Fibra de Carnaúba 

(ton) 

2008 3044,00 18468,00 1517,00 3043,00 18468,00 1517,00 

2009 2832,00 18300,00 1540,00 2831,00 18300,00 1540,00 

2010 2660,00 18802,00 1552,00 2660,00 18802,00 1552,00 

2011 2638,00 18636,00 1640,00 2638,00 18636,00 1640,00 

2012 2486,00 17844,00 1667,00 2486,00 17844,00 1667,00 

2013 2112,00 18251,00 2317,00 2112,00 18251,00 2317,00 

2014 1948,00 19137,00 1878,00 1948,00 19137,00 1878,00 

2015 2060,00 19974,00 1298,00 2060,00 19974,00 1298,00 

2016 1685,00 17957,00 1125,00 1685,00 17957,00 1125,00 

2017 1157,00 19409,00 1431,00 1157,00 19409,00 1431,00 

Média 2262,20 18677,80 1596,50 2262,00 18677,80 1596,50 

Máx 3044,00 19974,00 2317,00 3043,00 19974,00 2317,00 

Min 1157,00 17844,00 1125,00 1157,00 17844,00 1125,00 

Fonte: PEVS (2017) adaptado pelos autores. Dados brutos disponível em <https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/pevs/tabelas>  

RN Oeste Potiguar (RN) 

Cera de Carnaúba 

(ton.) 

Pó de Carnaúba 

(ton.) 

Fibra de Carnaúba 

(ton.) 

Cera de Carnaúba 

(ton.) 

Pó de Carnaúba 

(ton.) 

Fibra de Carnaúba 

(ton.) 

525,00 30,00 85,00 525,00 18,00 80,00 

496,00 28,00 77,00 496,00 21,00 73,00 

393,00 47,00 71,00 393,00 41,00 67,00 

391,00 49,00 72,00 391,00 42,00 68,00 

333,00 44,00 37,00 333,00 33,00 36,00 

313,00 108,00 7,00 313,00 102,00 5,00 

330,00 108,00 10,00 330,00 102,00 7,00 

313,00 107,00 9,00 313,00 101,00 7,00 

316,00 105,00 7,00 316,00 99,00 6,00 

311,00 109,00 8,00 311,00 103,00 7,00 

372,10 73,50 38,30 372,10 66,20 35,60 

525,00 109,00 85,00 525,00 103,00 80,00 

311,00 28,00 7,00 311,00 18,00 5,00 

Fonte: PEVS (2017) adaptado pelos autores. Dados brutos disponível em <https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/pevs/tabelas>  

Ano Cera de Carnaúba produzida no RN (ton) Apodi  Felipe Guerra  Assu Carnaubais Mossoró Ipanguaçu Caraúbas Upanema 

2008 525,00 222,00 120,00 38,00 33,00 36,00 17,00 12,00 17,00 

2009 496,00 229,00 98,00 38,00 30,00 32,00 14,00 13,00 17,00 

2010 393,00 163,00 69,00 39,00 25,00 33,00 13,00 13,00 18,00 

2011 391,00 169,00 60,00 38,00 25,00 33,00 12,00 14,00 19,00 

2012 333,00 145,00 50,00 38,00 24,00 20,00 13,00 12,00 13,00 

2013 313,00 145,00 55,00 35,00 24,00 19,00 12,00 12,00 0,00 

2014 330,00 140,00 57,00 40,00 24,00 20,00 13,00 12,00 0,00 

2015 313,00 126,00 51,00 38,00 25,00 18,00 13,00 12,00 10,00 

2016 316,00 131,00 53,00 35,00 23,00 19,00 12,00 12,00 12,00 

2017 311,00 126,00 47,00 39,00 26,00 18,00 13,00 12,00 11,00 

Média 372,10 159,60 66,00 37,80 25,90 24,80 13,20 12,40 11,70 

Máx 525,00 229,00 120,00 40,00 33,00 36,00 17,00 14,00 19,00 

Min 311,00 126,00 47,00 35,00 24,00 18,00 12,00 12,00 0,00 

Fonte: PEVS (2017) adaptado pelos autores. Dados brutos disponível em <https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/pevs/tabelas>  
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RESUMO: Este trabalho tem como objetivo geral analisar as diretrizes constitucionais que 

suportam a soberania do estado na economia brasileira. E como específicos: demonstrar a 

importância do princípio da soberania nacional; verificar como se deu a formação econômica 

brasileira através da constituição e identificar a atuação do Estado sob a ótica da soberania  

econômica. A metodologia utilizada foi de pesquisa bibliográfica e documental. Os resultados 

observados no estudo mostram uma evolução do sistema econômico do Brasil, subsidiado pela 

manutenção da segurança nacional e dos interesses coletivos para superar as inúmeras 

reviravoltas políticas, com foco na continuidade das políticas públicas econômicas 

implementadas. Conclui-se que sem a intervenção do Estado e seus mecanismos reguladores 

há uma fragilidade das instituições financeiras e comerciais fazendo-se, por tanto, necessário 

que a Constituição estabeleça meios para superar essa vulnerabilidade e robustecer o 

desenvolvimento econômico brasileiro. 
 

Palavras – chave: Estado. Constituição. Economia. Soberania. Políticas Públicas.  
 

ABSTRACT: This work has as general objective to analyze the constitutional guidelines that 

sustain the sovereignty of the State in the Brazilian economy. And how specific: to demonstrate 

the importance of the principle of national sovereignty; to verify how the Brazilian economic 

formation took place through the constitution and to identify the performance of the State from 

the point of view of economic sovereignty. The methodology used was the bibliographical and 

documentary research. The results observed in the study show an evolution of the Brazilian 

economic system, subsidized by the maintenance of national security and collective interests to 

overcome the numerous political revolts, focusing on the continuity of the public economic 

policies implemented. It is concluded that, without the intervention of the State and its 

regulatory mechanisms, there is a fragility of financial and commercial institutions, and it is 

necessary that the Constitution establish means to overcome this vulnerability and strengthen 

Brazilian economic development. 
 

Keywords: State. Constitution. Economy. Sovereignty. Public policy. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O Direito e a Economia, enquanto ciências sociais, convergem em incontáveis fatores 

sociopolíticos. Essas confluências se evidenciam fervorosamente nos temas de Direito 

Econômico, onde o Estado predispõe que seus propósitos constitucionais superem quaisquer 

entrave e estabeleçam um diálogo ininterrupto com a atividade política para responder as 

exigências da comunidade nacional (FURTADO, 2003). 
Após proclamada a independência, o Estado lança mão das Constituições para 

regulamentar a cidadania brasileira e todos os aspectos que lhe disserem respeito. Estas, uma a 

uma, retratam a sua contemporaneidade. Ultrapassam a mera característica de textos de lei, para 

tornarem-se um recorte histórico das questões nacionais, internacionais, sociais, políticas, 

econômicas, culturais e ideológicas de sua época (MAZZAROBA, 2017). 

A Constituição de 1988 elenca uma série de princípios que norteiam o exercício 

econômico e financeiro no Brasil e estabelece a Soberania Nacional como o primeiro, bússola 

para todos os outros. Este trabalho deseja ser um caminho analítico da atuação estatal na 

economia para garantir o Estado Soberano, observando o seu alcance na regulação comercial 

dentro e fora do país, na atuação interventora e reguladora e na garantia da aplicação dos outros 

princípios dispostos no Capítulo I do Título VII da Constituição Federal (BRASIL, 1988). 
O Direito Antigo nos revela que, seja na Grécia (polis) ou em Roma (civitas e res 

pública), é inegável a presença de fatores que identificavam a organização popular – que viria 

a ser, a posteriori, identificada por nação – como “personificação do vínculo comunitário, de 

aderência imediata à ordem política e de cidadania” (BONAVIDES, 2008). Na Idade Média, 

por características de vida baseadas na economia feudal, o território era elemento mais 

significativo para o conceito de Estado (BONAVIDES, 2008). No entanto, o termo ESTADO 

aparece evidenciado por Nicolau Maquiavel, no seu O Príncipe, quando cita que “todos os 

Estados e todos os governos que tiveram e têm autoridade sobre os homens, foram e são ou 

repúblicas ou principados” (MAQUIAVEL, 2014). 
Para Hans Kelsen (1998), jurista criador da organização piramidal das normas jurídicas 

e filósofo austríaco, é impossível dissociar a conduta adotada pelos cidadãos, individual e 

coletivamente, do ordenamento legal que as normatiza, pois o Estado é constituído através dessa 

ordem, essencialmente, coercitiva.  
Sendo o Estado como um espaço territorial onde se exerce a cidadania através das 

disposições jurídicas que a regulam, a Soberania é o instrumento através do qual esse Estado se 

sobrepõe aos seus limites terrestres e a gente que nele reside. De acordo com Carlos Roberto 

Husek (2017), a Soberania é uma faculdade do organismo estatal, ou seja, existe “como uma 

qualidade que os Estados detêm sobre o território e sobre o povo que nele vive que se 

consubstancia na exclusividade e plenitude das competências”.  

 A Constituição Federal de 1988 estabeleceu a Soberania como fundamento inaugural 

do reformado Direito brasileiro, logo no primeiro artigo do texto, caracterizado o Estado, não 

como tirano mas como supremo. O mesmo acontece no art. 170 da Constituição, primo do 

Título VII da Ordem Econômica e Financeira, Capítulo I dos Princípios Gerais da Ordem 

Econômica. Chamada por fundamento no art. 1º, neste artigo o legislador trata a Soberania 

Nacional por princípio que sustentará a economia brasileira na valorização do trabalho dos 

cidadãos e na livre iniciativa empreendedora para que todos existam dignamente em uma 

sociedade justa. 
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A Carta Magna autoriza o Estado a reger o seu sistema econômico e financeiro, partindo 

dos interesses nacionais, por considerar estes como supremos rumo às diretrizes constitucionais 

programáticas elencadas no Título VII, inserindo-as no mundo real. Um Estado protagonista no 

processo decisório e regulador, com possibilidades de intervenção direta e indireta nas ações 

que ocorrerem dentro do território brasileiro e fora quando se tratar de interesse ou segurança 

nacional.  

Este trabalho tem como objetivo geral analisar as diretrizes constitucionais que 

suportam a soberania do estado na economia brasileira. E como específicos: demonstrar a 

importância do princípio da soberania nacional; verificar como se deu a formação econômica 

brasileira através da constituição e identificar a atuação do Estado sob a ótica da soberania  

econômica. 

 

2 A CONSTRUÇÃO ECONÔMICA BRASILEIRA 
 

2.1 Influências políticas do período colonial ao processo de Independência do Brasil 

 

A exploração do território americano disposto pelo Tratado e Tordesilhas (1494) se dá, 

precipuamente, pelas que estavam em posse de coroas europeias com forte presença no 

comércio internacional. Nas terras tupiniquins, os instrumentos para a colonização eram usados 

de acordo com os interesses econômicos da coroa portuguesa, que estendia sua rota comercial 

da Ásia a América (FERNANDES, 2006). 

Entre pressões, ameaças e invasões, o reino colonizador desencadeou um processo 

político e comercial para proteger suas terras além-mar, criando povoados, rotas comercias e 

estabelecendo um esquema mínimo de defesa a partir das praias. No século XVII, época em 

que o mercado se fortalecia através das rotas marítimas com força imensurável e a economia 

açucareira ascendia nas províncias, a costa nordestina do Brasil estava sendo observada por 

todo o mundo como um lugar estratégico para a geopolítica internacional.  
 
O início da ocupação econômica do território brasileiro é 

em boa medida uma consequência da pressão política 

exercida sobre Portugal e Espanha pelas demais nações 

europeias. Nestas últimas prevalecia o princípio de que 

espanhóis e portugueses não tinham direito senão àquelas 

terras que houvessem efetivamente ocupado.  […] A 

miragem do ouro que existia no interior das terras do 

Brasil – à qual não era estranha a pressão crescente dos 

franceses – pesou seguramente na decisão tomada de 

realizar um esforço relativamente grande para conservar 

as terras americanas. Sem embargo, os recursos de que 

dispunha Portugal para colocar improdutivamente no 

Brasil eram limitados e dificilmente teriam sido 

suficientes para defender as novas terras por muito 

tempo. (FURTADO, 2003)  
 

De acordo com Celso Furtado (2003), após a ocupação do interior das províncias, 

resultante dos canaviais, pecuária focada na produção de carnes, vilas extratoras de minérios de 

ferro, em seguida, de ouro e a expansão demográfica da mão de obra escravizada, o Brasil 

sonhava em tornar-se Estado Soberano perante Portugal para cancelar as imposições 

socieconômicas da realeza e transformar a visão que o resto do mundo concebia sobre a colônia. 
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Após o Bloqueio Continental imposto por Napoleão Bonaparte em desfavor da 

Inglaterra – provocando o enfrentamento imediato entre Portugal e sua principal parceira 

política e econômica – a Família Real de Bragança decide fugir do continente europeu e se 

instalar no seu mantenedor e próspero território tropical americano, em comum acordo com o 

trono inglês, trazendo a corte e toda sorte de bens que foram possíveis ser embarcados 

(FERNANDES, 2006). 
Ao aportar na Bahia, em 1808, o príncipe regente decide abrir os portos brasileiros para 

o comércio exterior com os países amigos de Portugal. Maior beneficiária da medida, a 

Inglaterra passou a ter vantagens, como a taxa alfandegária com metade do valor pago por 

outros países, e ditar a dinâmica comercial da colônia, despejando produtos nos portos 

brasileiros e prejudicando as iniciativas comerciais, ainda incipientes. Florestan Fernandes 

(2006) revela ainda que o Brasil arrecadava para Portugal os impostos das transações 

comerciais que mantinha com a Inglaterra. 
A ação estrangeira no organismo colonial português se observa a partir de três aspectos 

distintos: a atividade comercial de estrangeiros em Portugal, o fornecimento de mercadorias e 

produtos estrangeiros para as colônias e o comércio direto com os territórios, de modo particular 

com o Brasil. Porém, Celso Furtado (2003) avalia que a grande massa se deteu apenas ao 

espectro de fascínio gerado pelas mutações imediatas que a presença da corte gerou, somada as 

decisões políticas e econômicas adotadas, sem sequer avaliar as consequências.  
 

Contudo, um conjunto de fatores circunstanciais deu à 

colônia, no começo do século XIX, uma aparência de 

prosperidade, tanto maior quanto a transferência do 

governo metropolitano e a abertura dos portos, em 1808, 

criaram um clima geral de otimismo. (FURTADO, 2003) 

 

Ao transferir a capital de Salvador para o Rio de Janeiro, onde o governo real se 

domiciliaria de fato, Dom João permitiu e incentivou a criação de indústrias, instalou a primeira 

Junta Comercial, criou o Banco do Brasil e, através da Carta Régia de 1810, fez acenos 

conciliadores com os agentes econômicos que continuavam em Portugal e estavam insatisfeitos 

com a ausência na capital do reino da família de Bragança. Tais decisões criaram uma gama de 

instrumentos que abriram caminhos para a autonomia comercial e política brasileira, ainda que 

limitada aos interesses ingleses, e reforçaram na elite um sentimento de que o território lhes 

pertencia e valeria a luta pela criação de um Estado emancipado (FERNANDES, 2006). 
 

Se a independência houvesse resultado de uma luta 

prolongada, dificilmente ter-se-ia preservado a unidade 

territorial, pois nenhuma das regiões do país dispunha de 

suficiente ascendência sobre as demais para impor a 

unidade. Os interesses regionais constituíam uma 

realidade muito mais palpável que a unidade nacional, a 

qual só começou realmente a existir quando se transferiu 

para o Rio o governo português. (FURTADO, 2003) 
 

Em um processo que se estendeu de 1821 a 1825, a independência do Brasil foi 

proclamada em 07 de setembro de 1922, por Dom Pedro I, revolucionando toda a estrutura 

política e socioeconômica brasileira através da configuração de um Estado nacional 

monárquico, renegando todas as sujeições à Portugal. Logo após, em 1824, nasce a primeira 

carta magna do Brasil, a Constituição do Império, se autodeclarando como corporação de 

pessoas físicas em torno do Imperador (PRADO JÚNIOR, 2004). 
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2.2. A economia nas Constituições brasileiras 
 

Com as constantes mudanças sociais comuns a qualquer Estado, as constituições 

também se alteram e ganham textos novos e mais adequados a realidade do tempo a que irá se 

aplicar. A instabilidade do corpo social requer constantes experimentos políticos e jurídicos. As 

constituições nascem para serem superadas por outras ou por novas formas de organização 

social, política e econômica (MAZZAROBA, 2017). 
Na linha do tempo da história brasileira, enquanto mecanismos estatais, o Direito e a 

Economia marcam os rumos tomados pelos fatos que, majoritariamente, foram referendados 

pelos agentes da política institucional. Tratados, acordos, pactos, convenções e formalidades 

afins, não apenas normatizaram os compromissos políticos e diplomáticos mas determinaram 

qual o legado que Brasil deixaria para si mesmo (MAZZAROBA, 2017). 
 

2.2.1 1824 – Constituição do Império e o Liberalismo Brasileiro  
 

Com a Independência proclamada, o Brasil precisava esclarecer como seria organizado 

e quais as suas posições jurídicas, políticas, econômicas e sociais. O Imperador decide criar um 

Conselho de Estado, com nobres e notáveis, para redigir uma proposta expondo uma nova 

formatação estrutural para o país. Escrito o documento, foi enviado as Câmaras Municipais que 

sugeriram a Dom Pedro I adotar a redação como carta política (FERNANDES, 2006).  

Sob forte influência das ideias do liberalismo francês e de Adam Smith, que chocavam-

se com a realidade dos fatos da sociedade brasileira, o grupo de conselheiros fez a sua própria 

leitura do liberalismo, tanto social quanto econômica, com forte presença do conservadorismo 

e buscando dar praticidade ao sistema administrativo e burocrático, a inserindo na Constituição 

monárquica. Na obra, haviam questões religiosas e prerrogativas de liberdade de crença 

positivadas, ressalvando a não interferência na ordem pública e vedação ao proselitismo, sendo 

apenas letra morta. 
 

Herdeiros da cultura política difundida pelo reformismo 

ilustrado português, os membros da Constituinte de 1823 

não puderem abrir mão do elemento religioso, no 

momento de elaborar, com base no pensamento político 

moderno, o arcabouço político-jurídico para o Estado 

brasileiro. (SOUZA, 2012) 
 

O Brasil se afirmava, segundo o texto legal, como soberano e monárquico – sendo o 

Imperador inimputável por seus atos – com quatro poderes (executivo, legislativo, judiciário e 

moderador, este exercido pelo Imperador e superior aos demais), oficialmente católico, com 

eleições censitárias e indiretas e garantidor de direitos cidadãos. Ainda que não citada, a 

organização financeira do Brasil se baseava na mão de obra massivamente escrava.  
 

Dessa forma, o mesmo liberalismo consignado na 

Constituição do Império do Brasil, de 1824, era capaz de 

reproduzir, internamente, uma ordem escravocrata e, 

externamente, uma ordem fundada numa divisão 

internacional do trabalho, onde o Brasil se posicionava 

como fornecedor de produtos primários para a 

industrialização inglesa. Esse o ponto nodal da 

argumentação: o discurso liberal foi amplamente 
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utilizado, em todo o mundo, naquele momento histórico, 

para justificar a escravidão, enquanto os argumentos 

contrários a ela sempre se valeram de teorias de tipo 

intervencionista. (MEZZAROBA, 2017) 
 

2.2.2 1891 – A Arrecadação Descentralizada da Constituição da República dos Estados Unidos 

do Brasil 

 

O enfraquecimento político do Império, a Revolução Francesa e a Independência dos 

Estados Unidos da América, despertaram, em diversas regiões do país, revoltas e outras 

insatisfações populares que sugeriam uma nova organização legal para assegurar a permanência 

da República, pois a sua proclamação em 1889 havia sido uma atitude sem nenhuma 

concordância da população, ainda saudosa da coroa brasileira. 
A Constituição de 1891, após escrita, recebeu a revisão gramatical e jurídica de Rui 

Barbosa, um liberal abstrato, que positivou a divisão de rendas, advindas da arrecadação, entre 

União e Estados, sendo o Congresso Nacional competente pra legislar sobre o tema, presente 

em todas as outras cartas constitucionais a partir daí e, imediatamente após a promulgação, 

inaugurou uma ofensiva para que houvesse uma revisão destes termos visto que a experiência 

econômica estatal centralizada era legado da monarquia e continuava presente na memória 

brasileira  (BATISTI, 2007). 
 
Art 1º – A Nação brasileira adota como forma de 

Governo, sob o regime representativo, a República 

Federativa, proclamada a 15 de novembro de 1889, e 

constitui-se, por união perpétua e indissolúvel das suas 

antigas Províncias, em Estados Unidos do Brasil. Art 2º 

– Cada uma das antigas Províncias formará um Estado e 

o antigo Município Neutro constituirá o Distrito Federal, 

continuando a ser a Capital da União, enquanto não se 

der execução ao disposto no artigo seguinte. […]  Art.34 

– Compete privativamente ao Congresso Nacional: 4º 

regular a arrecadação e a distribuição das rendas federaes 

(sic);  (BRASIL, 1891) 
 

A Constituição de 1891 recebeu opiniões depreciativas por sua omissão em disciplinar  

um sistema econômico em seu texto, abrindo inúmeras possibilidades de intervenção direta do 

Estado através dos poderes constituídos e do corpo político que se baseava na lavoura e 

atividades camponesas, sendo o café o principal produto produzido por trabalhadores livres e 

não mais escravos (BATISTI, 2007). 
 

2.2.3 1934 – Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil  Enquanto Estado Social 
 

Em 1926, o Congresso fez reformas ousadas para estreitar questões políticas 

relacionadas a gestão da União, passos levaram o país, que atravessava grande depressão 

econômica gerada pela crise de 1929 sem muitos danos, a uma revolução que pôs Getúlio 

Vargas no poder em 1930, acumulando a chefia do Executivo e Legislativo para uma 

reorganização do sistema de governo. A inércia do governo em reconduzir o país a normalidade 

político-administrativa gerou mais instabilidade e uma outra revolta, dessa vez cobrando uma 

nova constituição (HORTA, 2003).  



 
 

177 
 

UERN | Mossoró – RN, 02 a 06 de setembro de 2019 
VI CONgest – Congresso de Economia & Gestão 

Nesta Carta, a exemplo de outras constituições latinas, o Brasil se coloca como um 

Estado Social e a sua condição interventora e reguladora, em relação a socioeconomia, se faz 

evidente, abandonando completamente as características liberais deixadas pelo Império 

(HORTA, 2003). Apresenta, pela primeira vez, uma organização econômica com um título 

específico, mesclando interesses sociais e econômicos, e disposições com forte protagonismo 

estatal. Na redação da lei, apresentou-se uma liberdade econômica condicionada a fatores 

abstratos: 
 
TÍTULO IV Da Ordem Econômica e Social Art 115 –  A 

ordem econômica deve ser organizada conforme os 

princípios da Justiça e as necessidades da vida nacional, 

de modo que possibilite a todos existência digna. Dentro 

desses limites, é garantida a liberdade econômica. 

Parágrafo único – Os Poderes Públicos verificarão, 

periodicamente, o padrão de vida nas várias regiões da 

País. (BRASIL, 1934) 
 

Entre os artigos 117 e 135, há um gama de setores que, da promulgação da carta em 

diante, seriam nacionalizados, com regras específicas. Em contrapartida, estabelece também os 

primeiros direitos trabalhistas na história do direito nacional e cria a Justiça do Trabalho, no 

artigo 122. No Título V, regulamentador da Família, Educação e Cultura, se garantiu a 

representação política na Câmara dos Deputados, aos eleitos pelas organizações profissionais, 

indicados pelas associações de empregadores e empregados, ocupando 1/5 das cadeiras dos 

deputados eleitos civilmente, de acordo com o artigo 22. 
 

2.2.4 1937 – Constituição dos Estados Unidos do Brasil e o Regime Do Estado Novo 

 

A nova constituinte inspirou-se na Constituição polonesa, com inspirações nazistas e 

fascistas, para positivar regras que concentrassem os poderes nas mãos do Presidente da 

República, enfraquecendo os Estados-Membros diante da União. A Ordem Econômica, na 

Constituição de 1937 se afirma na construção de um país rico e próspero e na valorização do 

trabalho. Tratada em seu próprio capítulo, entre os artigos 135 a 155, com texto idêntico à 

Constituição de 1934, pois o foco do Estado Novo era intervir na política.  
A lei estabeleceu um protagonismo dos indivíduos e um Estado apoiador e regulador, 

de aparência subsidiária mas não admitindo ares coletivista ou comunistas, fundindo a riqueza 

e a prosperidade nacional através da iniciativa individual, do poder criativo, obedecendo as 

fronteiras do bem público. Também determinou que o Estado interfira no domínio econômico 

para ocupar os espaços deixados pela iniciativa individual e articular a produção, prevenindo e 

resolvendo conflitos e criando o tempo e forma dessa intervenção, sob a forma de controle, do 

estímulo ou da gestão direta (BATISTI, 2007). Ocorreu que o poder político do Presidente 

determinou a intervenção na economia, focando as indústrias de base.  
 

2.2.5 1946 – Economia de Bem Estar Social na Constituição dos Estados Unidos Do Brasil 

 

Para a nova constituinte, o trabalho precisava ser observado como obrigação social e não 

dever, como positivara a Constituição de 1937. Então, mesmo não especificando a ordem 

econômica em um capítulo ou título mas incluindo os seus interesses nos artigos do Bem Estar 

Social, foi estabelecido uma simbiose entre a liberdade de iniciativa e valorização do trabalho, 
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com o desejo de garantir a justiça social, ainda que sob o diapasão da intervenção do Estado e 

nacionalização do trabalho em determinados segmentos.  
 

Art 146 – A União poderá, mediante lei especial, intervir 

no domínio econômico e monopolizar determinada 

indústria ou atividade. A intervenção terá por base o 

interesse público e por limite os direitos fundamentais 

assegurados nesta Constituição. Art 147 – O uso da 

propriedade será condicionado ao bem-estar social. A lei 

poderá, com observância do disposto no art. 141, § 16, 

promover a justa distribuição da propriedade, com igual 

oportunidade para todos. (BRASIL, 1946)  

 

A Constituição de 1946 acabou consagrando uma ambiguidade no tocante à livre 

iniciativa e à repressão ao abuso do poder econômico, uma vez que o capitalismo de Estado era 

compatível com monopólio, principalmente na siderurgia, portos e petróleo, pela sua escala dos 

negócios, e dessa forma, a preocupação com o abuso do poder econômico ficaria sempre restrita 

a setores industriais e comerciais, em grande parte dependentes do fornecimento daqueles 

(BATISTI, 2007).  
 
Art 148 – A lei reprimirá toda e qualquer forma de abuso 

do poder econômico, inclusive as uniões ou 

agrupamentos de empresas individuais ou sociais, seja 

qual for a sua natureza, que tenham por fim dominar os 

mercados nacionais, eliminar a concorrência e aumentar 

arbitrariamente os lucros. (BRASIL, 1946) 

 

A Constituição de 1946 é um resultado da redemocratização e do fim da 2ª Guerra 

Mundial, alterando a cena política e redimensionando o Estado para si mesmo, com reequilíbrio 

dos poderes no aspecto político e na correção dos rumos traçados pela Constituição anterior que 

o regime autoritário não a fez cumprir em totalidade e essência. 

 

2.2.6 1967 – A Constituição da República Federativa do Brasil e a Emenda Nº 1 De 1969 

 

Criada para garantir os poderes políticos do regime militar, a Constituição 1967 trouxe 

no seu texto a Ordem Econômica e Social com um título próprio entre os artigos 157 a 166. No 

entanto, haviam questões da mesma Ordem disposta fora do título III nos artigos 181 (falando 

sobre a extinção do Conselho Nacional de Economia) e 185 (dizendo a quem pertencia a terra 

dos silvícolas). 

Sem grandes novidades na seara da economia, a Constituição dizia que a finalidade da 

Ordem Econômica era ser instrumento para a concretização da justiça social, o que havia sido 

uma posição das Constituições que a antecederam. Para desenvolver a economia, não se tratou 

este desenvolvimento como uma norma principiológica em si mesma, mas uma meta do próprio 

ordenamento econômico para que fosse fornecido uma vida melhor a todos (HORTA, 2003). 

A liberdade individual de iniciativa permitia dedicar-se, a seu modo e por riscos 

próprios, a determina atividade comercial que lhe interessasse, desde que sob os ditames legais 

imposto pelo Estado. Enquanto princípio, em um ordenamento econômico, a livre-iniciativa 

permitiu ao Brasil se assemelhar com um sistema de economia privada. 
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Art 157 – A ordem econômica tem por fim realizar a 

justiça social, com base nos seguintes princípios: I – 

liberdade de iniciativa; II – valorização do trabalho como 

condição da dignidade humana; III – função social da 

propriedade; IV – harmonia e solidariedade entre os 

fatores de produção; V – desenvolvimento econômico; 

VI – repressão ao abuso do poder econômico, 

caracterizado pelo domínio dos mercados, a eliminação 

da concorrência e o aumento arbitrário dos lucros. 

(BRASIL, 1967) 

 

Através da Emenda Nº 1 de 1969, a Carta de 1967 alterou a sequência de artigos da 

Ordem Econômica e Social sendo numerados entre 160 a 174. As determinações basilares do 

regramento jurídico para a socioeconomia da Constituição de 1946 continuavam presentes na 

letra da lei.  

 

2.2.7 1988 – A Ordem Econômica e Financeira na Constituição da República Federativa do 

Brasil  
 

A carta que vigora hoje é fruto da morte do regime militar que, por conseguinte, acabou 

gestando um processo gradual de redemocratização e normalidade jurídica, trazendo para o 

coração das leis nacionais os princípios fundamentais da República e os Direitos e Garantias 

Individuais do Homem, onde política e economia se entrelaçam, e esta fortalece aquela 

(MAZZAROBA, 2017). 

Apelidada de “Constituição Cidadã”, o seu primeiro texto já dispunha que era de 

característica subsidiária a exploração direta de atividade econômica pelo Estado, mesmo que 

no art. 173 permitisse que esta exploração apenas poderia ser abonada se interessante aos 

princípios de segurança nacional ou relevante interesse coletivo, de acordo com a própria lei, 

estando essas questões dispostas ainda hoje na sua redação (SOUZA, 2015). 
A Ordem Econômica e Financeira ficou separada da Ordem Social (que abrangeu 

Seguridade Social, Saúde, Previdência Social, Assistência Social, Educação, Cultura e 

Desporto, Ciência e Tecnologia, Comunicação Social, Meio Ambiente, Família, Criança e 

Adolescente, Idosos e Índios), ambas autônomas e harmoniosas entre si. Os direitos trabalhistas 

saíram da Ordem Social para um espaço próprio, tratados agora como Direitos e Garantias 

Fundamentais (SOUZA, 2015). 
Entende-se majoritariamente que para a configuração do ordenamento econômico e 

financeiro da Constituição Federal é programática, uma vez que as disposições programáticas 

podem se interligar as normas que estabelecem fundamentos, objetivos, princípios e  diretrizes 

(HORTA, 2003). 

 

3 A SOBERANIA NACIONAL ECONÔMICA 
 

Para Bonavides (2017), O Estado Soberano é uma condição indispensável a normalidade 

jurídica, política, econômica e social de uma nação. O Brasil dispõe de soberania condicionada 

a sua estrutura federativa, como possibilidade de impor obediência ao regramento legal e as 

regras que normatizam um espaço. O princípio da soberania, em comunhão com a igualdade e 

a solidariedade, compõem os chamados princípios fundamentais do direito internacional para o 

desenvolvimento. 
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Segundo Leopoldino Fonseca (1997), na Ordem Econômica e Financeira, a soberania é 

uma condição estatal, acima de tudo, para ser obedecida por todos que desejem investir no 

Brasil ou aqui fundem os seus negócios. Isso condiciona grandes investidores internacionais a 

respeitarem o Estado e, ainda que suas receitas superem o poder econômico estatal, este não se 

subjugue os seus interesses daquele. 
Mesmo que esteja aberto ao investimento estrangeiro, o Brasil pode estabelecer quais as 

áreas de atuação desses capitais, delimitando espaços apenas para investidores nacionais. Isto 

não quer dizer que haja tratamento privilegiado a empresa brasileira de capital nacional, mas, 

para preservar os interesses do país e a segurança nacional, pode ser lançado mão desses 

instrumentos derivados do soberano poder estatal (FONSECA, 1997). 
Vale ressaltar que o princípio da economicidade se faz presente nessa discussão por ser 

essencial aos valores da soberania. Não é útil ao país que seus nacionais suportem uma carga 

econômica acima das suas forças para que vontades diversas a do Estado dinamizem o sistema 

econômico. Para isso a iniciativa privada, ainda que livre para desenvolver-se, deve estar 

enquadrada nas metas que garantam o interesse coletivo acima dos seus próprios lucros. 
 

O princípio da economicidade é o critério que condiciona 

as escolhas que o mercado ou o Estado, ao regular a 

atividade econômica, devem fazer constantemente, de tal 

sorte que o resultado final seja sempre mais vantajoso 

que os custos sociais envolvidos. (FONSECA, 1997)  
 

Nesse diapasão, tem-se na qualidade de vida dos cidadãos o mote principal pelo qual 

será exercida a livre-iniciativa e geração de oportunidades econômicas. A economia, ainda que 

autônoma, precisa ser um braço fomentador das garantias e direitos fundamentais. Dessa forma, 

o Estado soberano se debruça sob o seu corpo social para protegê-lo das intemperes do mercado 

financeiro e fazê-lo um mecanismo impulsionador do desenvolvimento humano e social, 

através do usufruto da cidadania, em paralelo ao seu próprio crescimento (FONSECA, 1997).  

 

 

 

 

3.1 Princípios Gerais da Atividade Econômica e a Livre Iniciativa 
 

 
TÍTULO VII DA ORDEM ECONÔMICA E 

FINANCEIRA CAPÍTULO I DOS PRINCÍPIOS 

GERAIS DA ATIVIDADE ECONÔMICA Art. 170. A 

ordem econômica, fundada na valorização do trabalho 

humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a 

todos existência digna, conforme os ditames da justiça 

social, observados os seguintes princípios: I – soberania 

nacional; II – propriedade privada; III – função social da 

propriedade; IV – livre concorrência; V – defesa do 

consumidor; VI – defesa do meio ambiente, inclusive 

mediante tratamento diferenciado conforme o impacto 

ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de 

elaboração e prestação; VII – redução das desigualdades 

regionais e sociais; VIII – busca do pleno emprego; IX – 

tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte 
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constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede 

e administração no País. Parágrafo único. É assegurado a 

todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, 

independentemente de autorização de órgãos públicos, 

salvo nos casos previstos em lei. (BRASIL, 1988)  

 

Nove princípios, que se confundem com intenções (Redução das desigualdades 

regionais, Busca do pleno emprego, Tratamento favorecido para as empresas brasileiras de 

capital nacional de pequeno porte, Função social da propriedade), ação política (Defesa do 

consumidor e Defesa do meio ambiente) e valores (Soberania nacional, Propriedade privada, 

Livre concorrência), estão elencados no cerce da Ordem Econômica (HORTA, 2003).  

Fundamentos da dignidade da pessoa humana, dos valores sociais do trabalho e da livre 

iniciativa estão entre os mais de cem princípios que alicerçam a administração política do 

Estado brasileiro e sua Ordem Econômica e Financeira constitucional. Por serem normas 

programáticas, que carecem de leis infraconstitucionais para que sejam tiradas do papel e 

inseridas no mundo dos fatos, o legislador é peça fundamental nesse processo ativo 

(MAZZAROBA, 2017). 
A Ordem Econômica, na Constituição de 1988, se orienta precipuamente pela 

valorização do trabalho humano e livre iniciativa com o fim de assegurar a todos uma existência 

digna, conforme os ditames da justiça social, de acordo com o texto do artigo 170. Dando 

destaque a livre iniciativa, esta é sinônima de acesso de qualquer cidadão que queira 

desenvolver atividade de bens e serviços com todas as consequências próprias do ramo 

comercial que tenha escolhido por trabalho. 
 
Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela 

união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito 

Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito 

e tem como fundamentos: I – a soberania; II – a 

cidadania; III – a dignidade da pessoa humana; IV – os 

valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; V – o 

pluralismo político. (BRASIL, 1988)  
 

 

A iniciativa individual é uma liberdade da qual o cidadão pode valer-se, ou não, de 

acordo com a sua vontade. Para o sistema econômico constitucional, estamos discutindo acerca 

de uma cláusula geral já citada desde o primeiro artigo da redação do texto magno. Porém, 

ainda que basilar, este princípio pode ser relativizado em detrimento de outras disposições 

legais, com base nas situações concretas que, por ventura, venham a provocar a normalidade 

jurídica e social (MAZZAROBA, 2017).  

 

3.2 Atuação estatal interventora e reguladora 
 

O Estado interventor no sistema econômico e financeiro tem a possibilidade de 

modificar, diminuir ou impor condições ao exercício da iniciativa privada no Brasil, visando o 

bem-estar da coletividade, as garantias individuais dos cidadãos e o desenvolvimento nacional. 

Esse mesmo Estado, ao intervir no mundo da economia, pode objetivar inclusive a sua 

organização a estruturação financeira (SOUZA, 2005). 
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Intervêm todos os Estados mundialmente implantados de 

muitas formas no curso econômico, e em consequência 

disso na vida cotidiana de cada cidadão. Para tanto, 

servem-se os Estados Democráticos de Direito de 

inúmeras formas legais, procedimentais e sistemáticas. A 

importância da intervenção se dá a partir do momento 

que se verifica a falência do ideal social frente o poderio 

econômico, que a cada dia mais insensível aos problemas 

sociais criados, muitas vezes pela própria atividade 

explorada, suplanta o interesse comum por simples 

obsessão de acúmulo de capital..Com o tempo passou-se 

então a visão de que não deveria o estado intervir de 

qualquer forma no mercado, já que este poderia se regular 

de forma autônoma à planificação estatal, e obedeceriam 

apenas as “leis de mercado”. O que foi constatado imensa 

ingenuidade, pois o sistema que deveria se autorregular, 

acabou sucumbindo ao abuso de conglomerados 

econômicos. (BRAZ, 2008) 

 

Observando a função normativa do Estado, faz-se nítido a importância do planejamento 

para que sejam cumpridas diretrizes que fecundem o desenvolvimento do país, e suas regiões 

com as peculiaridades que lhes forem inerentes, e o mantenha equilibrado nos planos 

econômico, social, jurídico e político. Para intervir, a atitude estatal deve estar condicionada 

promoção das mesmas normas norteadoras que estabeleceu no seu planejamento, com 

salvaguarda a segurança e outros ditames legais específicos de interesse comum a todos. 
 
A Constituição Federal não permite a existência de um 

regime de concorrência entre a atuação estatal e a 

particular, pois a atuação estatal foi reservada uma 

função suplementar e balizada pelos imperativos da 

segurança nacional e pelo interesse coletivo. Somente na 

ausência de atuação ou falta da capacidade privada 

caberá ao Estado sob os ditames constitucionais do art. 

173, explorar a atividade econômica, instrumentalizando 

sua atuação via empresa pública e/ou sociedade de 

economia mista. (CERVO, 2014) 

 

Há duas vias para que o Estado intervenha no ordenamento econômico: direta ou 

indireta. A intervenção direta se faz quando próprio poder estatal se propõe a desenvolver a 

atividade econômica (serviços públicos e outras atividades de segurança nacional ou de 

interesse coletivo). Essa atuação se dará em regime de competição com a iniciativa privada, ou 

monopólio e ou por meio de parcerias público-privadas. A intervenção estatal indireta ocorre 

quando o Estado não desenvolve diretamente determinada atividade econômica, no entanto, 

regula, fiscaliza, incentiva, normatiza e planeja (BRAZ, 2008). 
As alterações quanto às regras de exploração direta de atividade econômica vieram a ser 

objeto de Emenda Constitucional, número 19, de 04 de junho de 1998. A redação da Emenda 

que encaminhou à lei as definições, das quais se destacam: licitação e contratação de obras, 

serviços, compras e alienações, observados os princípios da administração pública, constituição 

e funcionamento de Conselhos, mandatos e avaliação de desempenho e responsabilidade de 

diretores (BRAZ, 2008). 
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4 METODOLOGIA 
 

Esta pesquisa é bibliográfica e documental, com caráter exploratório, através análise 

expositiva e explicativa, uma vez feita a análise doutrinária consoante com a contextualização 

histórica a partir das constituições brasileiras e outras fontes legislativas, passando pela 

exploração do texto constitucional de 1988 e observando a atuação governamental de acordo 

com o tema proposto.  
Dessa forma, estão empregados diversos métodos, objetivando contribuir 

significativamente ao mundo das ciências jurídicas e econômicas sob a ótica do direito 

econômico, trabalhando um tema de suma relevância acadêmica e social. 
 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

5.1 A importância do princípio da soberania nacional econômica 
Todo o processo histórico político e econômico do Brasil presou pelas relações 

internacionais, como preconizou Batisti (2007). Quando colônia, submetida aos interesses do 

Reino, o território brasileiro serviu de porto para os interesses comerciais da Inglaterra e outros 

países amigos da Coroa. Após adquirir soberania, o Estado brasileiro passou a estabelecer 

medidas as quais ele mesmo deveria se submeter para preservar-se dono de si mesmo e 

respeitado perante o mundo (FURTADO, 2003). 
A Soberania Nacional, enquanto princípio da Ordem Econômica e Financeira disposta 

na Constituição Federal de 1988, diz respeito aos desejos dos constituintes em garantir que, sob 

qualquer custo, seja garantido que o Estado esteja acima dos outros interesses em questão. 

Todas as políticas públicas criadas para reger a economia nacional precisa, de modo 

indispensável, preservar a soberania nacional brasileira ou será inconstitucional (BATISTI, 

2015). 

As relações comerciais entre países são inumeráveis e trabalhadas em diversas vertentes 

mercantis e o Estado soberano deve presar para que as negociações advindas do comércio 

exterior seja o, quanto possível, mais benéfica para si, com qualidade e menores custos 

socioeconômicos. A sociedade deve sempre ser a principal beneficiária das condições em que 

opera o mercado brasileiro que mesmo ao impor sacrifícios a população, estes sejam suportáveis 

em igual medida que tragam valências a vida do país (CERVO, 2019). 
É a economicidade, positivada na Constituição Federal, um instrumento para manter a 

soberania estatal em primeiro plano, pois esta se dobra ao social em detrimento dos interesses 

do mercado, seja qual for a ideologia proposta pelo governo gestor da nação. Enquanto as 

iniciativas privadas e comerciais estabelecem o lucro como alvo, o Estado privilegia os 

indivíduos e a coletividade. Aqui se encontra a proporcionalidade das forças, sendo a máquina  

federal uma árbitra que deseja igualar a sociedade, em direitos e garantias, ao poder do capital 

em jurisdição do setor financeiro (CERVO, 2019). 

Dessa forma, a vida das pessoas com qualidade e dignidade é o grande objeto dessa 

discussão em torno da soberania nacional econômica, fazendo com que todos os agentes 

financeiros do mundo que desejem manter uma relação comercial com o Brasil estarão 

submetidos as condições que salvaguardem o modo de viver dos brasileiros.  

 

5.2 O desenvolvimento da formação econômica brasileira através das Constituições 
 

O Brasil colonial fincou suas bases em um modelo econômico explorador de recursos 
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naturais em função do monopólio metropolitano do Reino e da proibição das manufaturas na 

colônia. Por circunstancias das atitudes tomadas por Dom João, desde o desembarque no Brasil 

até a Independência, pouco a pouco, a economia brasileira foi se encorpando e ganhando 

dimensões mais arrojadas, ainda no setor primário, como a pecuária e o extrativismo mineral 

(MAZZAROBA, 2017). 
A carta política de 1824, impulsionada pelos ideais difundidos pela Revolução Francesa 

que inflamavam o mundo e pela economia clássica que inspirava a elite intelectual tupiniquim, 

se classificava como liberal, não trabalhando as atribuições dos poderes políticos e individuais 

dos cidadãos, às vezes até de forma abstrata, e silenciando sobre questões econômicas 

(MAZZAROBA, 2017). 
Em 1891, como um fruto da Proclamação da República e com inspirações do modelo 

federativo dos Estados Unidos, a Constituição não inseriu a ordem econômica no seu texto, 

mesmo tendo aparecido, em nível infraconstitucional, as primeiras medidas de intervenção do 

Estado que desejava proteger as grandes relações econômicas internacionais do café, produto 

de exportação de maior valia para a economia brasileira, das intemperes do comércio exterior 

(BATISTI, 2007).  

A Constituição de 1934 nega completamente o liberalismo estatal, dando ao Estado um 

caráter intervencionista, agente e regulador da economia e formalizando o Estado Social – ou 

bem-estar social (BRASIL, 1934). E na Constituição de 1946 nenhuma das posições 

econômicas foram alteradas em relação a sua antecessora, mostrando que, independente das 

reformas políticas, havia uma continuidade na condução da economia nacional (BRASIL, 

1946).  

Com o golpe de 1964, e com mudanças drásticas que houve nas características políticas 

do Brasil, a Constituição de 1967 e a Emenda n.1 de 1969, sendo considerada por cientistas e 

pesquisadores uma nova carta já que refez o texto constitucional, ateve-se nas alterações do 

poder político, centralizando as forças no Executivo Federal, não abordando a economia como 

forma para resguardá-la das demais transformações que ocorriam dentro e fora do país 

(BATISTI, 2007).  
A Constituição brasileira em vigor, chamada de Cidadã pelos constituintes de 1988, 

nasce para reagir as inúmeras questões deixadas sem resposta, ou a contragosto do interesse do 

povo, pelo Regime Militar que marcaram profundamente o país, garantindo um Estado 

soberano em suas decisões, com poderes para regular, agir e intervir na economia. Princípios e 

normas programáticas para a política e economia marcam a positivação do que se deseja para a 

relação entre ordem econômica e ordem política, a partir da carta de 1988 (FONSECA, 1997).  
De ausente e silente, o Estado passou, de forma gradual, a exercer atitudes interventoras, 

variando conforme a conjuntura política do momento, sempre de forma subsidiária à segurança 

nacional ou relevante interesse coletivo. A socioeconomia brasileira deu saltos evolutivos muito 

contundentes na percepção do ser humano como um valor e não objeto, deixando de olhá-lo 

como escravo para alguém com direitos e liberdades capazes de gerar chances diversas de 

crescimento para si e para os outros (BATISTI, 2007). 
  

5.3 A atuação do Estado sob a ótica da soberania econômica 

 

A soberania nacional é um pilar sustentador da própria República Federativa do Brasil 

para que ela exista e possa intervir diretamente para fortalecer a economia, fazê-la autônoma e 

baseada nos interesses do próprio Estado e de toda a sociedade. Nesse aspecto, a Soberania 

Nacional possibilita que o poder estatal seja usado para tirar do papel as políticas públicas que, 
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de acordo com o intuito do legislado e das diretrizes constitucionais, façam do país uma 

economia capitalista nacional com robustez e vivacidade para se articular no contexto 

econômico mundial (CERVO, 2014). 
A cada princípio elencado nos artigos da Ordem Econômica e Financeira, há um claro 

interesse do Estado em estabelecer sua suprema vontade quanto a execução das atividades 

econômicas, no entanto, qualquer intervenção estatal não deve exercer um protagonismo, mas 

controle e garantia do interesse coletivo e da segurança nacional. Neste termo, vale salientar 

que as intervenções possíveis ao Estado são fundamentais ao equilíbrio financeiro do país e 

podem, inclusive, objetivar sua organização, reestruturação e prevenção a desvios de 

finalidades principiológicas preconizadas no texto constitucional (BRAZ, 2008). 
O Estado Democrático de Direito também está respaldado pela intervenção estatal na 

medida em que advoga por uma sociedade justa e em constante fortalecimento da cidadania e 

do bem comum, respaldado pela atuação direta e indireta do Estado que existem exatamente 

para responder ao povo as questões que não podem esperar que a livre-iniciativa o faça a seu 

modo e tempo (CERVO, 2014). 
 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Entre administrações descompassadas e interrupções políticas sociais e jurídicas que 

submeteram o país a recompor-se diversas vezes em paralelo a países de igual padrão de 

desenvolvimento e fomento à economia, se deu a evolução das instituições econômicas 

brasileiras. Contudo, com a Constituição de 1988, surge para salvaguardar questões 

consolidadas no curso da história, oportunizar e democratizar o crescimento socioeconômico, 

através das bases principiológicas que elegeu para a economia, sendo a Soberania Nacional seu 

primeiro alicerce.  

 Na posição de colônia, a Revolução Francesa e a vinda da Família Real Portuguesa para 

o Brasil foram determinantes para uma acelerar do processo econômico e político brasileiro, 

até ali incipiente, impulsionando a independência e fazendo o território assumir a condição de 

Estado Soberano em todos os aspectos. 

Através da regulamentação do trabalho humano, do direito de propriedade e dos 

mecanismos de intervenção estatal na ordem econômica a nação deu um salto evolutivo entre 

o Império, com uma Constituição que abriu mão de disciplinar a ordem econômica, e a 

Constituinte de 1988, que estabeleceu uma série de princípios e ações detalhadas a serem 

executadas a partir da sua promulgação. 

É certo que a intervenção e regulação do Estado no próprio domínio econômico é um 

instrumento da Constituição Federal de 1988 para garantir a soberania nacional nas relações de 

ordem econômica e financeira, exercendo, conforme a lei, as funções de fiscalização, incentivo 

e planejamento. A própria análise histórica mostra que outros meios foram tentados nas 

Constituições que antecederam 1988, mas não deram ao cidadão as ferramentas necessárias 

para que ele, enquanto trabalhador ou empreendedor pudesse ajudar o país a ultrapassar as 

linhas desenvolvimentistas que impulsionavam o resto do mundo. 

Enquanto vigerem as positivações legais que garantem ao ordenamento econômico 

brasileiro a defesa dos interesses nacionais, sendo estes um pedestal para a valorização do 

trabalho humano e da justiça social, é possível crer que o Brasil mantém o propósito cidadão 

de ser ele mesmo, soberano, o principal responsável pela vida digna de seus nacionais, já que 

esta não existe sem um sistema econômico e financeiro equilibrado. 
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Resumo 

O presente estudo tem como objetivo analisar os impactos do Programa Bolsa Família no 

município de Florânia, investigando as mudanças ocorridas depois da implantação do programa 

na vida das famílias floranienses que são beneficiadas por ele. O PBF é uma transferência direta 

de renda efetuada pelo governo para as famílias que estão enquadradas na situação de pobreza 

e extrema pobreza, com intuito de contribuir para o combate da pobreza e desigualdade social 

do Brasil, incluindo também elas nos serviços básicos (saúde, alimentação, educação, 

assistência social. Para garantir tal direito as famílias beneficiadas pelo programa têm que seguir 

algumas exigências que são conhecidas como condicionalidades, se os beneficiários não 

cumprirem com tais condicionalidades podem ter o seu benefício bloqueado, suspenso ou 

cancelado. A metodologia utilizada nessa pesquisa para alcançar os objetivos desejados foi a 

realização de um estudo de caso com uma abordagem de pesquisa quantitativa e qualitativa 

incluindo aplicações de questionários, pesquisa bibliográfica e documental. O resultado 

encontrado nos mostra que o programa consegue atender o esperado, conseguindo suprir em 

parte as necessidades básicas da população de Florânia que é beneficiada pelo Programa. 

 

Palavras-chave: Bolsa Família. Redução das desigualdades. Condicionalidades 
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Abstract 

The present study aims to analyze the impacts of the Bolsa Família Program in the municipality 

of Florânia, investigating the changes that occurred after the implementation of the program in 

the life of Florani families who benefit from it. The PBF is a direct transfer of income made by 

the government to the families that are in the situation of poverty and extreme poverty, in order 

to contribute to the fight against poverty and social inequality in Brazil, including also in basic 

services (health, food , education, social assistance.To ensure this right, the families benefited 

by the program have to follow certain requirements that are known as conditionalities, if the 

beneficiaries do not comply with such conditionalities can have their benefit blocked, 

suspended or canceled.  In this research to reach the desired objectives was the accomplishment 

of a case study with a quantitative and qualitative research approach including applications of 

questionnaires, bibliographical research and documentary. The result found shows that the 

program can meet the expectations, being able to supply in part basic needs of the population 

of Florânia that benefits from Program. 

 

Keywords: Bolsa Família. Reducing inequalities. Conditionalities 

 

 

1. Introdução 

 

O Brasil tem avançado bastante nos últimos anos, mas ainda perduram graves problemas 

sociais e econômicos que afetam diretamente a vida dos brasileiros, principalmente aos que 

possuem um baixo poder aquisitivo. Um país feito de contraste, com muitas riquezas 

acumuladas e também muita pobreza. 

A renda baixa é uma barreira para que os cidadãos consigam obter os seus direitos 

sociais, esses que tem como propósito garantir que a população obtenha serviços básicos (saúde, 

alimentação, educação e as demais áreas da vida pública) através da atuação estatal, para que 

os indivíduos alcancem uma melhor qualidade de vida e aja certa diminuição a desigualdade 

social. 

A conquista por esses direitos se deu no início do século XX, em decorrência da 

industrialização no século XIX, que causou forte insatisfação da população devido a 

substituição do trabalho humano pelas máquinas, ocasionando assim o desemprego, a miséria 

e o grande excesso de mão de obra. Influenciados pelo pensamento marxista e pelo socialismo 

revolucionário, os trabalhadores fizeram manifestações sociais, no qual foi no movimento 

operário do século XX que houve a reação do governo que ofertou a proteção social. A 

Constituição brasileira de 1988, estabelece então no artigo 6 que são direitos sociais: " a 

educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a 

previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados." 

Estas são as definições de uma abrangência de direitos alcançados e executados pelo governo 

para satisfazer as necessidades sociais através do orçamento público (receitas arrecadadas pelo 

governo). 

O primeiro artigo da Lei Orgânica de Assistência social diz que "a Assistência Social, 

direito do cidadão e dever do Estado, é Política de Seguridade Social não contributiva, que 

prevê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de iniciativa pública e da 

sociedade, para garantir o atendimento ás necessidades básicas" (PETTERINI, 2012). 

O programa criado pelo governo através de políticas sociais com o propósito de diminuir 

e combater os níveis de pobreza existente no país foi o Programa Bolsa Família, que é uma 
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transferência de renda direta destinada a uma população alvo constituída por famílias pobres e 

de extrema pobreza, que garante a essas famílias acesso aos serviços básicos como alimentação, 

saúde e educação as famílias beneficiadas. O PBF foi criado no final de 2003, conforme a lei 

número 10.836, de 2004, que define que o programa tem como finalidade a unificação do 

Programa Nacional de Acesso à alimentação (PNAA), criado através do governo Lula com os 

programas Bolsa escola, Bolsa Alimentação, Auxílio Gás e Cadastramento único do Governo 

Federal. 

Compreendendo que o Programa Bolsa Família tem como papel fundamental enfrentar 

um dos maiores problemas existentes no nosso país, que é a desigualdade social, o presente 

trabalho tem como objetivo geral analisar e responder com base no município de Florânia, as 

seguintes questões: o PBF tem conseguido alcançar seus objetivos de reduzir a pobreza e a 

desigualdade social?  

A pesquisa irá então investigar a contribuição do programa nesse município levando em 

consideração a percepção dos beneficiários sobre as mudanças que ocorreram nas suas vidas 

após a implantação do Programa Bolsa Famílias, desatacando também trouxe em suas vidas e 

destacando também de qual forma os recursos do programa está sendo utilizado pelos 

beneficiários. 

Para alcançar os objetivos esperado o estudo encontra-se organizado em cinco secções: 

a primeira que é contida pela introdução, a segunda pelo referencial teórico com os respectivos 

temas: crescimento e desenvolvimento econômico, pobreza e desigualdade social, políticas 

públicas, transferência de renda e por último programa bolsa família, a terceira secção explana 

a metodologia usada nessa pesquisa, e as últimas os resultados obtidos, discussões e as 

considerações finais. 

 

2  CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

 

Os conceitos de crescimento e desenvolvimento econômico já foram várias vezes 

confundidos e tidos como algo que não se difere um do outro, mas alguns pensamentos 

econômicos mudaram essa situação distanciando os dois conceitos e mostrando que o 

desenvolvimento depende totalmente da existência do crescimento. O desenvolvimento parte 

do pressuposto de caráter social, da qualidade de vida da população, das mudanças qualitativas 

de um país. Já o crescimento econômico está ligado com a preocupação no âmbito quantitativo 

(PIB), na expansão da economia de um país. Os seus conceitos se distanciam, mas um depende 

definitivamente do outro. Em outras palavras, um país cujo seu PIB é alto e sua população é 

muito pobre não é um país desenvolvido, pois o seu índice de desenvolvimento humano será 

então baixo. 

Segundo alguns clássicos da economia o crescimento depende principalmente da 

capacidade produtiva, da acumulação de capital. 

Felelline (1994) mostra que a composição básica da teoria do crescimento de Adam 

Smith era sustentada na riqueza das nações como resultado do trabalho produtivo que é o 

gerador do excedente de valor sobre os custos da produção. A produtividade era encontrada 

segundo ele, quando estabelecida a relação quantitativa de trabalhadores e população total que 

iria gerar um acumulo de capital ocasionando assim a geração de novos empregos, ampliando 

novos mercados e havendo um maior nível de especialização de mão de obra, acrescido de 

novas técnicas e maquinas, que seria um incentivo para o lucro e a sustentação á mão invisível 

da economia clássica. 
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Segundo Souza (1993) David Ricardo (1722-1993) ressalta que a agricultura quem é o 

grande problema do crescimento econômico, por haver a existência da incapacidade da 

produção de alimentos baratos para o consumo dos trabalhadores que iria ocasionar um 

aumento nos salários nominais e uma elevação do valor do fundo salarial. “Os capitalistas 

desempenham papel fundamental no desenvolvimento, ao arrendar terras para produzir 

alimentos e contratar trabalhadores” (SOUZA, 1993). 

Marx enxergava as dificuldades que a economia enfrentava para ter um aumento 

considerável no índice de crescimento econômico, e consequentemente do de desenvolvimento. 

Ricardo previa que com o aumento da população a demanda por produtos consequentemente 

aumentaria, aumentando assim a produção, e então uma quantidade menor de terra seria 

cultivada e em decorrência iria haver um favorecimento do arrendamento dessa terra devido a 

distribuição dos bens produzidos nela, e os lucros começariam a declinar. 

Keynes com pensamentos da escola Keynesiana acreditava que devia haver a 

intervenção estatal de forma direta na economia, com intuito de produzir uma situação de pleno 

emprego e uma maior igualdade social, onde o estado iria garantir através de suas ações maior 

igualdade social e ser regulador do mercado administrando assim a demanda efetiva, o mercado 

e os estado iriam então se complementarem, e não competir entre si. 

 
Economista inglês que elaborou uma teoria que afirmava que a população 

iria crescer tanto que seria possível produzir alimentos suficientes para alimentar o 

grande número de pessoas no planeta. Dentre suas obras a principal foi o Princípio da 

População. Segundo ele, a população crescia em progressão geométrica, enquanto os 

meios de subsistência cresciam em progressão aritmética, o que resultava em miséria 

e pobreza. Malthus era contrário qualquer intervenção do Estado para tentar resolver 

o problema e afirmava que isso serviria apenas para estimular o aumento da população 

e o agravamento da questão. Para ele, a própria natureza seria incumbida de resolver 

tal problema, pois aumentaria a mortalidade devido á fome (MORAIS, 2014 pag.14) 

 

Os conceitos e estudos do desenvolvimento e crescimento econômicos são a junção de 

diversos pensamentos econômicos que ocorreu e ocorre a diversos anos e está sujeito a 

mudanças, a cada período há a percepção das alterações ocorridas nas demais teorias nos 

diferentes períodos (moderno e contemporâneo). 
 

2.1 POLÍTICAS PÚBLICAS 

Com intuito de solucionar ou de certa forma combater essas adversidades o governo 

brasileiro utiliza políticas públicas com o propósito de garantir determinado direito de cidadania 

para toda sociedade, os direitos que constam na Constituição. Essas políticas são o somatório 

de ações, programas e decisões executados por ele que são constituídos por mecanismo de 

planejamento que estabelece as diretrizes, os objetivos gerais e específicos enfatizados em 

instituir um tema, público, conjunto institucional ou área geográfica, e de ações que pretendem 

alcançar um determinado objetivo estabelecido pelo programa, e as atividades que foca em 

concretizar as ações. 

Segundo Teixeira (2002), algumas políticas públicas do governo visam promover o 

desenvolvimento gerando alternativas de emprego e renda como uma forma de compensar os 

ajustes criados por outras políticas de caráter mais estratégico (econômicas). E outras políticas 

são fundamentais para regulamentação de dos conflitos entre os diversos atores sociais que, 

mesmo hegemônicos, tem contradições de interesses que não são resolvidas por si mesmas ou 

pelo mercado necessitando assim de mediação.  
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Para Souza (2006), as políticas públicas podem ser resumidas como um campo de 

conhecimento que coloca o governo em ação ao mesmo tempo em que analisa essa ação do 

governo quando necessária. A elaboração das políticas públicas constitui basicamente o estágio 

onde os governos democráticos estampam suas metas e plataformas eleitorais nos programas e 

ações que iriam gerar mudanças e resultados.  

 
Nesse cenário pode-se apontar que os gastos públicos estão no contexto da 

função alocativa, provendo bens e serviços para os cidadãos, enquanto os programas 

de transferência de renda estão na função distributiva, em que por essa ação o governo 

busca diminuir a má distribuição de renda e minimizar a desigualdade social 

(PETTERINI, 2012 p.18). 

 

Nascimento (2006) ressalta que os gastos públicos são os principais instrumentos para 

viabilização das políticas públicas de distribuição de renda. O estado então tem o papel 

fundamental de promover a melhora na distribuição de renda utilizando todos os meios legais 

que estão à sua disposição, ou seja, os impostos diretos, indiretos, subsídios, incentivos fiscais, 

isenções, transferências e outros instrumentos. 

Para que ocorra a execução das políticas públicas o governo demanda de recursos 

financeiros necessários para a realização das ações, recorrendo então a chamada tributação que 

são as arrecadações de impostos direta ou indiretamente dos agentes econômicos ou dos 

cidadãos. Devido alguns gastos que essas ações geram só assim o governo terá como atender 

as necessidades da sociedade prestando serviços, mantendo as estruturas e construindo obras. 

 

 

2.2 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 

 

O Programa Bolsa Família (PBF) é um programa de transferência direta de renda criada 

mediante políticas públicas do governo federal no ano de 2003, através da unificação de 

diversos programas governamentais (Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Auxílio Gás e 

Cadastramento Único do Governo Federal). Direcionado às famílias que estão em condição de 

pobreza (família com renda mensal entre R$ 85,01 e R$170,00 por pessoa) e de extrema 

pobreza (família com renda mensal até R$85,00 por pessoa), o PBF tem como principal função 

o combate à fome, à pobreza e a promoção da acessibilidade dos demais serviços públicos 

(saúde, educação, alimentação e assistência social). 

 
O PBF é resultado de um longo processo de evolução nas políticas sociais brasileiras 

que tomou força no Pós-Constituição de 1988 e que se mostrou necessário pela visível 

estabilidade dos altos padrões de pobreza e desigualdades apresentados pelo Brasil. 

Tais políticas ganharam força com a constatação de muitos economistas que visam 

esses padrões como barreiras ao desenvolvimento (BIER, 2009 apud PITTERINI, 

2012 p.22). 

 

Segundo o Ministério de Desenvolvimento social (2019), o Programa Bolsa Família que 

foi criado em 2003, é um programa que favorece o combate da pobreza e da desigualdade social 

no Brasil, no qual possui três pontos principais, que são eles: complemento de renda, todos os 

meses onde as famílias que estão inclusas no programa recebem um benefício em dinheiro 

transferido pelo governo federal, um dos pontos que mais garante um alivio imediato da 

pobreza. O segundo ponto é promover o acesso aos serviços básicos (saúde, educação, 

alimentação) as famílias fazendo com que elas cumpram com alguns compromissos 
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(condicionalidades) para reforçar o acesso aos mesmos. As condicionalidades impostas não têm 

caráter de punição, mas sim de uma forma de garantir que os serviços básicos cheguem a 

população de pobreza e extrema pobreza, é justamente nesse ponto que é oferecido as condições 

futuras para as gerações quebrarem o ciclo da pobreza devido as melhores oportunidades de 

inclusão social. O último ponto é a capacidade de integrar e articular várias políticas sociais 

com o intuito de incentivar o desenvolvimento das famílias contribuindo assim para a superação 

da situação de vulnerabilidade e pobreza.  

O programa é ofertado para famílias que se encontram em situação de pobreza e extrema 

pobreza, as famílias extremamente pobres são aquelas que possuem uma renda mensal de até 

R$ 89,00 por pessoa, já as famílias pobres são as que têm renda mensal entre R$ 89,01 e 

R$ 178,00 por pessoa. Então nesse caso as famílias que se enquadram na situação de pobreza 

só recebem o benefício do programa em sua constituição familiar for composta por, pelo menos, 

um membro que seja ou uma gestante, ou uma criança e adolescente entre 0 a 17 anos. 

A seleção das famílias para o Bolsa Família é feita com base nas informações registradas 

pelo município no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, instrumento de 

coleta e gestão de dados que tem como objetivo identificar todas as famílias de baixa renda 

existentes no Brasil, e como base nesses dados, o Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate á fome (MDS) seleciona, de forma automatizada, as famílias que serão incluídas para 

receber o benefício. 

De acordo com Ministério de Desenvolvimento Social (2013), mensalmente o governo 

federal repassa para as famílias beneficiadas pelo programa uma quantia no qual essa quantia é 

determinada através do tamanho da família, idade dos membros e da sua renda, os benefícios 

das famílias se distingues de acordo com a composição famílias, se há crianças em casa, jovens 

de até 17 anos, gestantes e mães que amamentam onde terá benefícios específicos para cada 

caso. A gestão do programa descentralizada e compartilhada entre a União, estados, Distritos 

Federal, onde trabalham unidos para aperfeiçoar, ampliar e fiscalizar a execução do programa. 

(MDS, 2013). 

O Ministério de Desenvolvimento Social (MDS), ressalta que as condicionalidades são 

compromissos assumidos entre o poder público e as famílias beneficiadas pelo programa que 

tem papel fundamental para manutenção do programa, onde o governo tem que fornecer o 

acesso dessas famílias direitos básicos, ofertando assim os serviços públicos (saúde, educação, 

alimentação, assistência social) e as famílias devem cumprir com esses compromissos para que 

o benefício não seja bloqueado, suspenso ou cancelado. 

 

2.3 O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DE FLORÂNIA-RN  

 

Florânia é um município situado no estado do Rio Grande do Norte, localizado na região 

do Seridó potiguar, que foi emancipada dia 20 de outubro de 1890, através de um decreto 

assinado pelo Governador Provisório, Dr. Pedro Velho de Albuquerque Maranhão. O Município 

Abrange uma área de 504,797 km², com uma densidade demográfica de 17,5 hab-Km.  

De acordo com os dados do último senso do ano de 2010 do IBGE, a população total 

desse município era de 8.959 sendo 4.492 do sexo masculino e 4.467 do sexo feminino, dos 

quais 6.857 vivem na área urbana e 2.102 na área rural, a estimativa para 2018 é de uma 

população de 9.121 habitantes. A população ocupada segundo as atividades econômicas no ano 

de 2016, no município era de 786 pessoas. Conforme dados do Atlas Brasil, dos residentes do 

município.  
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Segundo dados do Atlas Brasil, o município em questão possui uma renda per capita de 

359,00R$, onde a renda per capita da população que se enquadra na situação de pobreza é de 

66,32R$ e as de extrema pobreza de 31,62R$. 

O índice de pobreza em Florânia-RN é de 59,45% e o de GINI que mede o grau de 

desigualdade existente na distribuição de indivíduos segundo a renda domiciliar per capita. Seu 

valor varia de 0, quando não há desigualdade, a 1, quando a desigualdade é máxima, é de 0,41. 

(IBGE, 2010). 

De acordo com dados do IBGE a taxa de mortalidade infantil média na cidade é de 8.55 

para 1.000 nascidos vivos e a taxa de analfabetismo é de 19,9%.  

Em seu município, há 1.048 famílias beneficiárias do Bolsa Família. Essas famílias 

equivalem, aproximadamente, a 25,15% da população total do município, e inclui 224 famílias 

que, sem o programa, estariam em condição de extrema pobreza. No mês de março de 2019 

foram transferidos R$ 158.839,00 às famílias do Programa e o benefício médio repassado foi 

de R$ 151,56 por família. Conforme estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (IPEA), fundação pública federal vinculada ao Ministério do Planejamento, a cada 

R$ 1,00 transferido às famílias do programa, o Produto Interno Bruto (PIB) municipal tem um 

acréscimo de R$ 1,78.  

A cobertura do programa é de 102,14% em relação à estimativa de famílias pobres no 

município. Essa estimativa é calculada com base nos dados mais atuais do Censo Demográfico, 

realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).  

O município já alcançou a meta de atendimento do programa. O foco da gestão 

municipal deve ser na manutenção da atualização cadastral dos beneficiários, para evitar que 

famílias que ainda precisam do benefício tenham o pagamento interrompido. A qualidade dos 

dados cadastrais aumenta a possibilidade de que todas as famílias pobres e extremamente 

pobres do Município sejam beneficiárias do Programa. (MDS, 2019). 

 

3 METODOLOGIA 

 

3.1 ÁREA DE ESTUDO 

           A área de estudo para a pesquisa é o município de Florânia-RN. 

 

3.2 COLETAS DE DADOS  

           A metodologia utilizada para obtenção desses objetivos foi a descritiva, pois descreve as 

características de uma determinada população, que são os beneficiários do Programa Bolsa 

família do município de Floânia-RN, utilizando-se técnicas padronizadas a fim de coletar 

dados. O estudo de caso então por ser um estudo sistematizado foi o mais adequado para 

realização do estudo. 

 

3.3 UNIVERSO E AMOSTRA 

          A pesquisa está estruturada por qualitativa e quantitativa, composta de entrevistas com 

questionário composto por 22 questões que se refere ao tema, e será realizada com a população 

do município de Florânia-RN beneficiada pelo Programa Bolsa Família, que são 1.048 famílias 

beneficiadas pelo programa. A amostra da pesquisa é contida por 42 famílias que responderam 

o questionário elaborado, com o propósito de obter informações necessárias sobre diversas 

variáveis que caracterizam o perfil do público-alvo. 
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 A definição da mostra tomou por base os dados: 

 

 Universo a ser pesquisado 1.048 

Nível de confiança 95% 

Erro amostral 15% 

Amostra 42 

 

O cálculo amostral adequado é do tipo tamanho amostral para população finita, 

conforme fórmula abaixo (MARTINS, 2002): 

 

n =  
𝑍2 ∗ p ∗ q ∗ N

d2(N − 1) + 𝑍2 ∗ p ∗ q 
 

 

 

Onde:  

 

n = tamanho da amostra aleatória simples a ser selecionada pela população; N = tamanho da 

população; Z = abscissa da normal padrão (95%); p = estimativa da proporção; q = percentagem 

complementar (1-p); d = erro amostral. 

 

Sendo, N =1048; Z=95%=1,96; p= 50%=0,5; q=1-p; d=15%, logo: 

 

𝑛 =
(1,96)2 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 1048

(0,15)2 ∗ (1047) + (1,96)2 ∗ 0,5 ∗ 0,5 
 

𝑛 =
3,8416 ∗ 262

23,5575 + 0,9604
 

𝑛 =
1.006,4992

24,5179
 

𝑛 = 41,052 
 

3.4 TIPO DE PESQUISA 

A metodologia utilizada no presente trabalho para obter o resultado desejável é a 

descritiva, visto que pretende descrever e registrar características de uma determinada 

população. 

 

3.5 MÉTODO 

O método utilizado na pesquisa é o especifico de pesquisa de campo, o estudo de campo 

constitui na investigação de fenômenos na medida em que ocorrem sem nenhuma interferência 

significativa do investigador.  

 

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Nessa secção serão apresentados os resultados do estudo através da análise e 

investigação dos dados coletados por intermédio de entrevistas feitas com as famílias 

beneficiadas pelo Programa Bolsa Família do município de Florânia-RN. Primeiramente 

apresenta-se os perfis das famílias beneficiadas pelo programa e logo em seguida os resultados 



 
 

196 
 

UERN | Mossoró – RN, 02 a 06 de setembro de 2019 
VI CONgest – Congresso de Economia & Gestão 

referentes as questões relacionadas ao consumo das famílias com o benefício, a opinião dos 

beneficiados sobre a melhoria das suas condições de vida após a implantação do programa e 

quais foram os impactos que o programa trouxe para vida dessas pessoas, se foram negativos 

ou positivos.  

O trabalho foi realizado através de uma pesquisa de campo onde foram feitas entrevistas 

a partir de um questionário que continha vinte e duas questões. Foram entrevistadas 42 famílias 

floranienses, onde 100% dos entrevistados residem na área urbana. Na sua composição familiar 

59,52% dessas famílias possuem de um a três membros, seguido de 33,33% que possuem de 

quatro a seis membros, já 4,76% das famílias possuem de sete a dez membros, e de 2,38% 

possui em sua composição mais de dez moradores. Como demonstra o gráfico 1. 

 

Gráfico 1: NÚMERO DE MEMBROS 

 
Fonte: dados da pesquisa, 2019 

 

É notório perceber que essas famílias entrevistadas apresentam um contexto de 

desigualdade e vulnerabilidade social no decorrer de suas vidas que acabou por ocasionar 

barreiras para a formação escolar de alguns membros, no caso dessa pesquisa os membros já 

adultos. Então vale salientar que as condicionalidades são meios necessários para fazer com 

que as crianças e adolescentes ao ter o direito básico da educação não tenham o mesmo destino 

dos seus antecessores, e com as exigências impostas por essas condicionalidades as famílias 

assumem o compromisso de garantir a permanência dos seus filhos nas escolas. Assim com o 

acesso a esses serviços de educação esses jovens obtêm maior capacidade de ingressarem no 

mercado de trabalho gerando renda e saindo dessa condição de pobreza quando estiverem na 

fase adulta. De acordo com os dados pesquisados nenhum dos entrevistados possui ensino 

superior completo ou incompleto, e 45,23% apresenta ensino fundamental incompleto e 21,42% 

apresenta ensino fundamental completo, já relacionado ao ensino médio 4,76% tem o ensino 

médio incompleto e 28,57% tem o ensino médio completo. Como demonstra o gráfico 2.  
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Gráfico 2: NÍVEL DE ESCOLARIDADE  

 
Fonte: dados da pesquisa, 2019. 

 

Quando perguntado qual a quantidade de menores que residiam no domicílio, 26,19% 

responderam que não residia nenhum de menor na casa, 47,61% responderam que moravam de 

um a dois, 23,25% de três a quatro, e 2, 38% responderam que moravam acima de quatro de 

menores na residência. Já em relação a quantos de menores que residem na casa estão na escola 

30,95% responderam que não estão na escola, 50% de um a dois, 16,66% de três a quatro estão 

na escola, e 2,38% acima de quatro. A pergunta seguinte foi qual era a quantidade de menores 

que estavam no Programa e 30,95% não estavam no programa, 47,61% de um a dois de menores 

estavam no programa, 19,04% de três a quatro, e 2,38% acima de quatro. De acordo com os 

dados do gráfico 3. 

 

Gráfico 3: QUANTIDADE DE MENORES NO PROGRAMA 

 
  Fonte: dados de pesquisa, 2019 

 

Analisando essas três questões juntas é possível observar os quesitos básicos para ter o 

cadastro no programa, que não é necessário ter em sua composição familiar adolescentes e sim 

está em uma situação de pobreza e extrema pobreza, em alguns dos casos algumas famílias 

entrevistadas tinham em suas composições bebês que não estão na escola devido a sua idade, 

mas que tem todo o acompanhamento de crescimento pelo programa que inclusive essa é uma 

das condicionalidades que devem ser atendida. 

Na questão da renda mensal das famílias 95,2% dos entrevistados afirmam que possuem 

renda inferior a um salário mínimo e apenas 4,76% afirmam ter uma renda mensal de um salário 
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mínimo, percebe-se que o perfil de renda familiar é muito baixo, constatando assim que o 

Programa Bolsa Família contribui para que as famílias tenham acesso à renda. Como demonstra 

o gráfico 4. 

 

Gráfico 4: RENDA FAMILIAR  

 
Fonte: pesquisa, 2019. 

 

Quando perguntados quais as principais atividades exercidas por eles 42,85% dos 

entrevistados encontram-se desempregados, 21,42% na agricultura de subsistência onde 

produzem apenas para o seu consumo próprio e da sua família, 35,7% são autônomos no qual 

fazem bicos para tentar de certa forma aumentar a renda mensal da sua família. A partir desses 

dados é perceptível de como o programa é de suma importância para o município de Florânia-

RN, pois a maioria dos entrevistados encontram desempregados. O PBF está de fato voltado 

para os mais pobres oferecendo um recurso que ira de certa forma proporcionar uma vida mais 

digna para esses beneficiários.  Vale ressaltar que diante os fatos o programa deve vim 

acompanhado de políticas de inclusão que incentive a geração de empregos e renda. Como 

demostra o gráfico 5. 

 

 

Gráfico 5: PRINCIPAIS ATIVIDADES EXERCIDAS 

 
Fonte: dados da pesquisa, 2019  
 

A partir do estudo em questão, pode-se aferir 45,23% dos entrevistados tem um tempo 

de recebimento do benefício do programa entre quatro a seis anos, 30,95% entre dois a cinco 

anos, 2,38% recebem a mais de um ano, e 16.66% recebem a mais de dez anos. Entre eles só 

21,42% tiveram seus benefícios bloqueados e 78,57% nunca tiveram seus benefícios 
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bloqueados, suspensos ou cancelados, número esse muito satisfatório provando que mais da 

metade dos entrevistados entendem e cumprem com as condicionalidades exigidas. 

 Segundo a secretária de assistência social do município quando ocorrem às atualizações 

dos cadastros são realizadas reuniões de conscientização e orientação com os beneficiários para 

mostrar e explicar para eles todas as condicionalidades existentes e os direitos, deixando eles 

as claras de tudo do programa, e quando alguns deles não estão cumprindo devidamente com 

essas condicionalidades são enviadas advertências onde eles são chamados em particular para 

se dirigirem ao CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), mas a maioria acaba não 

indo e só procuram pela Assistência Social quando o benefício é bloqueado. Dentre esses 

21,42% que tiveram seus perfis bloqueados a maior parte dos bloqueios foi devido a falta dos 

filhos na escola, as famílias então devem garantir a permanência dos seus filhos na escola 

garantindo assim que eles tenham uma boa educação e mais na frente consigam ter um futuro 

melhor. Outro fator que bloqueou o benefício de alguns dos entrevistados desses 21,42% foi a 

entrada de algum dos membros da família no mercado de trabalho aumentando assim a renda 

familiar, e entre esses 21,42% apenas duas pessoas tiveram os seus benefícios bloqueados por 

mudança de município. Como demonstra o gráfico 6. 

 

Gráfico 6: BENEFÍCIO BLOQUEADO, SUSPENSO OU CANCELADO 

 

Fonte: dados da pesquisa, 2019 

 

Quanto ao acompanhamento de saúde todos relataram que nunca tiveram problemas em 

ter acesso aos serviços básicos de saúde do município, que o acompanhamento do pré-natal 

supriu todas as necessidades das gestantes, constaram também que o agente de saúde faz a 

visitas domiciliar mensalmente, visitas essas que são mais custosas e complexas. De acordo 

com a secretária de saúde do município nessas visitas domiciliares os agentes de saúde 

conseguem perceber algumas das necessidades da população e assim repassam a equipe de 

profissionais que irá intervir para melhorar a situação dessa comunidade. Os agentes de saúde 

também repassam para a população atendida informações de saúde.  

No que diz respeito a forma como os entrevistados utilizam o benefício 59,52% utilizam 

na alimentação, 19,04% em vestuários, 9,52% em medicamentos e 9,52% em material escolar. 

É perceptível então que a maioria utiliza o recurso do benefício na aquisição de alimentos, e 

que o programa está cumprindo com um dos seus objetivos que é de dar o direito de alimentação 

para essas famílias que se encontram em um estado de vulnerabilidade social, combatendo a 

fome e promovendo a segurança alimentar e nutricional dessas famílias que participaram da 

entrevista. De acordo com dados do Ministério de Saúde no Brasil em cinco anos a desnutrição 
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crônica diminui 51,4% entre as crianças do programa, em 2008 17,5% das crianças analisadas 

com idade de zero a cinco anos apresentavam desnutrição crônica e após quatro anos o índice 

caiu para 8,5%. A questão seguinte prova mais ainda esse fato de que o programa possui 

resultados positivos na segurança alimentar e nutricional, foi constado na entrevista que antes 

da implantação do programa 33,33% faziam as três refeições diárias na semana, 5% só tinha 

essas três refeições de cinco a seis dias da semana, 45,23% de três a quatro dias da semana, e 

16,66% dois dias ou menos. Como demonstra o gráfico 6. 

 

Gráfico 7: FREQUÊNCIA QUE OS MORADORES FAZIAM TRÊS REFEIÇÕES POR DIA 

ANTES DO PROGRAMA. 

 
Fonte: dados da pesquisa, 2019  

 

Após a inserção do programa esses dados mudaram 61,90% dos entrevistados agora 

podiam desfrutar das três refeições diárias durante toda a semana, 26,19% de cinco a seis dias 

da semana, e 11,90% de três a quatro dias da semana. De acordo com o gráfico 8.  

 

Gráfico 8: FREQUÊNCIA QUE OS MORADORES FAZEM ATÉ TRÊS REFEIÇÕES POR 

DIA DEPOIS DO PROGRAMA 

 

Fonte: dados da pesquisa, 2019  

A inserção do programa comparado a situação anterior teve um impacto muito positivo 

contribui significativamente para o aumento de número de refeições diárias das famílias, o 

recurso advindo do benefício permitiu maior acesso de compra a essas famílias, neste cenário 
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o programa tem conseguido reduzir a fome e a pobreza dos beneficiários que foram 

entrevistados, mesmo o recurso sendo pouco fazem muita diferença para a famílias, como os 

mesmos relataram. 

Dos entrevistados 78,57% afirmam que a situação financeira da família depois do 

programa melhorou já 16,66% garante que após a implantação do programa a vida financeira 

ficou muito melhor, e só 2,38% dizem que a sua situação continua a mesma. De acordo com a 

opinião deles o acesso ao benefício traz impactos positivos na condição de vida dos mesmos, 

relataram que sem esse recurso a situação da família estaria bem pior chegando a faltar até 

alimentos. O programa não é só uma transferência de recurso, mas também é um meio de 

garantir com que esses beneficiados tenham acesso aos serviços básicos e o governo tem como 

compromisso ofertar esses serviços para os beneficiados, as condicionalidades então são um 

meio de analisar se realmente esses serviços estão sendo ofertados por parte do poder público. 

De acordo com o Gráfico 9. 

 

Gráfico 9: SITUAÇÃO FINANCEIRA APÓS IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA 

 

Fonte: dados da pesquisa, 2019. 

O Programa não direciona e nem restringe o uso do benefício para as famílias, ele então 

não defini como o recurso deve ser usado, a família então é quem irá determinar de acordo com 

as suas necessidades como será gasto a renda. Observa-se que a renda advinda do benefício dos 

entrevistados em questão é direcionada principalmente no consumo de alimentos, segundo a 

maioria deles ao receberem os recursos destina primeiramente a compra de alimentos e o que 

sobra utiliza na compra de outros itens que também são essenciais na manutenção de suas 

famílias, que no caso são eles, matérias escolares, vestuários e medicamentos. De acordo com 

pesquisas do IPEA apontou que cada R$ 1 real pago pelo bolsa família, R$ 1,78 retornam para 

economia, fato esse que mostra que essa liberdade de usar o dinheiro de acordo com as 

necessidades e vontades dos beneficiários impacta diretamente na economia, principalmente na 

economia do município, pois eles destinam maior parte do dinheiro pata o comércio local. 

Como demonstra o gráfico 10.  
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Gráfico 10: PRINCIPAIS GASTOS COM O RECURSO RECEBIDO 

 
Fonte: dados da pesquisa, 2019 

 

Relacionado à participação de outros programas sociais só 28,57% participam de outro 

programa social além do Bolsa Família e 71,42% não participa de nenhum outro programa 

social além do Bolsa Família. Desses 28,57% todos participam do programa do leite, que é o 

recebimento gratuito de cinco litros de leite semanalmente para famílias carentes que possuem 

na sua composição familiar bebês, gestantes, lactantes ou idosos, esse programa compra o leite 

de produtores familiares. A secretária de assistência social relatou que esse programa é 

destinado para nove estados do Nordeste e para a região Norte de Minas Gerais, para atender 

as famílias vulneráveis, com intuito de diminuir essa vulnerabilidade social através do combate 

à fome, desnutrição e favorecendo também para produção do leite onde garantem a compra do 

produto proveniente da agricultura familiar. Esses dois programas são iniciativas realizadas 

pelo governo através de políticas públicas com intuito de melhorar as condições de vida dessa 

população que se encontra em um estado de vulnerabilidade social, garantindo a nutrição e 

direito aos serviços públicos dessas famílias. Como demonstra o gráfico 11. 

 

Gráfico 11: PROGRAMAS SOCIAIS  

 
Fonte: dados da pesquisa, 2019. 

 

Referente as melhorias em suas vidas e das suas famílias após tornar-se beneficiários do 

programa todos os entrevistados afirmaram que houve sim uma mudança significativa, porém 

64, 28% garante que melhorou pouco e 35,71% afirma que melhorou muito. Em relação a saúde 

66,66% afirmam que melhorou, 2,38% não mudou, e 30,95% melhorou muito. Segundo dados 

do IPEA, 75% da população brasileira que é beneficiada pelo programa são efetivamente 
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acompanhadas pelas prefeituras, no qual esse acompanhamento prevê visitas domiciliares, 

como é o caso das visitas dos agentes de saúde que é mais complexa e custosa, devido ao fato 

de que muitas vezes esse público atendido pelo programa reside em habitações temporárias e 

de características precárias, de difícil registro no Cadastro Único dos programas sociais. 

Já na alimentação 28,57% afirmam que melhorou muito, e 71,42% afirmam que 

melhorou, a maioria utiliza o recurso recebido na compra de alimentos, o programa então 

consegue garantir a população carente uma melhora no acesso à alimentação. 

Na moradia 78,57% garantem que nada mudou, e 21,42% afirmam que melhorou. E 

100% dos entrevistados não tiveram nenhuma melhora nenhuma mudança nos seus lazeres 

continuando a mesma situação, alguns até residem em habitações precárias. 

Relacionado a educação quando perguntados se após o início do recebimento do 

benefício do programa o rendimento escolar do filho mais jovem melhorou, 64,28% respondeu 

que melhorou muito, 33,33% melhorou pouco, e 2,38% não melhorou. Com as 

condicionalidades que são impostas as famílias tem que garantir que seus filhos vão de fato 

para escola, gerando então uma melhora na educação. Como demonstra o gráfico 12. 

 

Gráfico 12: DESEMPENHO ESCOLAR DO FILHO MAIS JOVEM APÓS O PROGRAMA 

 
Fonte: dados da pesquisa, 2019 
 

Todos eles afirmaram que nunca tiveram problemas para matricular seus filhos nas 

escolas públicas dos municípios, que sempre tinham ofertas de vagas, e devido a matricula e a 

frequência escolar serem uma das condicionalidades do programa no qual que se forem 

descumpridas podem cancelar suspender ou até mesmo bloquear o benefício, aumentou então 

a frequência escolar dos seus filhos, e cabe aos professores e a família cobrar o desempenho 

escolar dos alunos, para assim promover o desenvolvimento do mesmo e garantir um futuro 

melhor tanto para ele como para a família acabando assim com o ciclo de pobreza. Segundo 

dados do IPEA desse ano mais de 90% das crianças brasileiras entre 6 a 15 anos que são 

beneficiadas pelo programa estão efetivamente matriculadas na escola Em novembro de 2016, 

havia 12,9 milhões de crianças entre 6 e 15 anos e 3,1 milhões de jovens entre 16 e 17 anos 

com perfil de acompanhamento da frequência escolar no programa. 

De acordo com a pesquisa é notável que a renda familiar dos entrevistados é baixa, 

apresentam uma renda inferior a um salário mínimo e são dependentes do recurso recebido. As 

famílias em questão possuem nível escolar baixo, que acaba por ocasionar uma barreira enorme 

no mercado de trabalho. O Programa Bolsa Família atua como uma forma de diminuir a pobreza 

e a desigualdade social oferecendo as famílias beneficiadas uma melhoria em suas rendas para 

tentar suprir de um modo geral com as necessidades básicas existentes e o direito aos serviços 
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básicos, sem o benefício alguma dessas famílias entrevistadas poderiam até chegar a uma 

situação onde não teriam renda nenhuma ficando em estado de vulnerabilidade social maior. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O tema apresentado no presente estudo abordou características ligadas a programas 

sociais de transferências de renda do governo federal, através de uma realização de análise sobre 

os impactos do PBF para as famílias beneficiadas pelo programa do município de Florânia-RN. 

Com base no referencial teórico executado de acordo com diversos autores que elaboraram 

pesquisas sobre o tema em questão, foi possível a comparação entre os estudos já realizados e 

o resultado obtido pela pesquisa. O objetivo do estudo foi alcançado mostrando que os impactos 

do programa na vida das famílias entrevistadas são positivos, onde tiveram sim uma melhora 

nas suas vidas depois da implantação do programa. 

De acordo com as repostas das entrevistas realizadas com os beneficiários do Programa 

Bolsa Família do município de Florânia, RN, é perceptível que o programa trouxe um impacto 

positivo com uma melhora significativa na vida dessas famílias beneficiadas que participaram 

da entrevista, onde parte deles relatou que se não fosse o programa não saberia o que seria das 

suas vidas, podendo até mesmo não ter uma alimentação adequada para suprir as necessidades 

da família semanalmente, e não ter direito aos serviços básicos (saúde, educação, alimentação).  

O programa ocasionou para eles um poder de compra maior, fazendo com que eles 

adquirissem crédito no comércio local e honrassem com seus compromissos financeiros, fato 

esse que acaba por influenciar no aumento do desenvolvimento econômico da cidade, 

mostrando que o programa tem um impacto positivo também na economia da cidade. O não 

acesso do programa causaria impactos negativos no desenvolvimento local, como foi 

identificado na pesquisa através dos relatos dos próprios beneficiados que sem o programa eles 

estariam em piores condições de vida, em uma maior vulnerabilidade social. 

O programa então consegue garantir um complemento na renda dessas famílias 

ocasionando mudanças significativas e dando origem assim a uma melhoria proporcionando 

para eles uma vida mais digna. Mas essa renda transferida é considerada necessária, mas não é 

suficiente para superar as condições de vulnerabilidade, que ainda existe e necessita de uma 

atenção maior por parte do poder público.  

A maior parte dos entrevistados tem escolaridade baixa que acaba por influenciar nessa 

barreira de trabalho, onde a maioria se encontra desempregados, trabalhando no mercado 

informal, sendo esses fatos que prejudicam a família terem acesso a renda necessária para 

garantir as necessidades básicas e sair dessa situação de pobreza e vulnerabilidade.  

É notável que eles tenham uma perspectiva de um futuro melhor devido ao cumprimento 

das condicionalidades que impõe que seus filhos frequentem a escola, e como abordado, 

64,28% dos entrevistados relataram que o desempenho dos seus filhos na escola melhorou 

muito após a implantação do programa. Segundo dados da Secretária de Assistência Social com 

parceria com a Associação rural do município, são ofertados cursos profissionalizantes como 

uma forma de ação para capacitar profissionalmente esse público para promover emprego e 

geração de renda, para que no futuro eles consigam conduzir a sua própria renda e não precisem 

mais depender do programa e acabem com o ciclo de pobreza intergeracional.  

Dos beneficiários entrevistados 85,71% eram do sexo feminino e 14,28% do sexo 

masculino, com idade entre 23 a 59 anos, onde o Programa transfere o benefício diretamente 

para as famílias por meio de um titular, 90,40% dos entrevistados eram as pessoas titulares do 

cadastro do programa e apenas 9,52% não eram. Fazendo análise desses dados é notável que as 
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mulheres são as principais destinatárias do benefício em nome da família, ela que possuem a 

maior titularidade do cartão de benefício, sendo assim as maiores responsáveis por garantir o 

cumprimento das condicionalidades exigidas pelo programa, e fazendo com que elas tenham 

um maior poder de decisão sobre esse recurso recebido. 

Analisando todos os resultados aqui apresentados a partir dos usuários que foram 

entrevistadas, o Programa Bolsa Família ofertado pelo Governo Federal além de proporciona 

um recurso financeiro é também um programa social capaz de despertar nessas famílias uma 

esperança e perspectiva de um futuro melhor, onde eles possam sair dessa situação de 

vulnerabilidade o que permite uma barreira no ciclo de pobreza entre as gerações.  

Portanto, diante toda a análise, é perceptível que esse benefício proporciona uma 

melhora significativa condição de vida para as famílias entrevistadas do município de Florânia-

RN, gerando então um impacto positivo. 
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Resumo 

O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA (PMCMV), ALÉM DE OFERECER 

CONDIÇÕES ATRATIVAS PARA O FINANCIAMENTO DE MORADIAS NAS ÁREAS 

URBANAS E RURAIS DOS MUNICÍPIOS, CONFIGUROU-SE, PARA ELES, COMO UM 

FATOR IMPORTANTE NA ECONOMIA. A NOSSA PESQUISA TEM POR OBJETIVO 

GERAL INVESTIGAR OS IMPACTOS ECONÔMICOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL NO 

MUNICÍPIO DE APODI-RN, A PARTIR DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA 

(PMCMV) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 2010 E 2014. A DELIMITAÇÃO DA 

TEMÁTICA PAUTOU-SE PELA NÍTIDA OCUPAÇÃO DO BAIRRO BACURAU NA 

ZONA DE EXPANSÃO URBANA (ZEU) E DO PARQUE DE VAQUEJADA, QUE 

COMPÕE A ZONA DE CONSOLIDAÇÃO URBANA (ZCUR) INDEPENDÊNCIA, 

DEFINIDOS NA FORMA DO ARTIGO 54, DA LEI 479/2006, DE 10 DE OUTUBRO DE 

2006, QUE INSTITUIU O PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE APODI-RN (PD). COMO 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS PROPÔS-SE A: INVESTIGAR O VOLUME DOS RECURSOS 

APLICADOS; PESQUISAR O COMPORTAMENTO DO MERCADO DE TRABALHO; E 

PERSCRUTAR OS SEUS EFEITOS NOS CIRCUITOS INFERIOR E SUPERIOR DA 

ECONOMIA NO MUNICÍPIO. ADOTAREMOS UMA ABORDAGEM EXPLORATÓRIA 

DE INVESTIGAÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA, ESPECIFICAMENTE O 

ESTUDO DE CASO, RECORRENDO À PESQUISA BIBLIOGRÁFICA E DOCUMENTAL, 

ALÉM DE RECURSOS DO GEOPROCESSAMENTO. 

Palavras-chave: Construção civil em Apodi-RN. Programa Minha Casa Minha Vida em 

Apodi-RN. Impactos econômicos da construção civil em Apodi-RN. Circuito inferior e superior 

da economia urbana em Apodi-RN 

 

Abstract 

THE PROGRAM “MINHA CASA MINHA VIDA” (MY HOUSE MY LIFE) (MHMFP), 

BESIDES OFFERING ATTRACTIVE CONDITIONS FOR FINANCING HOUSES IN THE 

CITY’S URBAN AND RURAL AREAS, HAS SET UP FOR THEM, AN IMPORTANT 

ECONOMIC FACTOR. OUR RESEARCH HAS AS GENERAL OBJECTIVE 

INVESTIGATE THE ECONOMIC IMPACTS OF THE CIVIL CONSTRUCTION IN THE 

CITY OF APODI-RN, FROM THE PROGRAM MY HOUSE MY LIFE (MHMLP), IN THE 

PERIOD BETWEEN 2010 AND 2014. THE DELIMITATION OF THE THEMATIC WAS 

GUIDED BY THE SHARP OCCUPATION OF THE BACURAU NEIGHBORHOOD, THE 

EXPANSION OF THE URBAN AREAS (EUA) AND THE VAQUEJADA PARK, WHICH 

MAKE UP THE URBAN CONSOLIDATION ZONE (UCZ) INDEPENDENCE DEFINED 

BY THE ARTICLE 54, FROM THE LAW 479/2006, OF OCTOBER 10, 2006, 

ESTABLISHING THE MASTER PLAN FOR THE MUNICIPALITY OF APODI-RN (MP). 
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AS SPECIFIC OBJECTIVES IT WAS PROPOSED TO: INVESTIGATE THE VOLUME OF 

RESOURCES APPLIED; SEARCH THE WORK MARKET BEHAVIOR; AND EXAM ITS 

EFFECTS WITHIN THE LOWER AND UPPER ECONOMY CIRCUIT IN THAT 

MUNICIPALITY. AN EXPLORATORY APPROACH OF QUALITATIVE AND 

QUANTITATIVE RESEARCH WILL BE ADOPTED, SPECIFICALLY THE CASE 

STUDY, USING BIBLIOGRAPHICAL AND DOCUMENTARY RESEARCH, AS WELL 

AS GEOPROCESSING RESOURCES. 

Key words: My house my life program; Financing; Economic Impacts; Urban expansion. 

 

Introdução 

O trabalho buscou problematizar os impactos econômicos da construção civil no 

município de Apodi-RN, a partir do programa minha casa minha vida (PMCMV) no período 

compreendido entre 2010 e 2014.  

A delimitação da temática pautou-se pela nítida ocupação do bairro Bacurau na Zonas 

de Expansão Urbana (ZEU) e do bairro Parque de Vaquejada, na Zona de Consolidação Urbana 

(ZCUR) Independência, definidos pelo artigo 54, da lei 479/2006, de 10 de outubro de 2006, 

que instituiu o Plano Diretor do município de Apodi-RN (PD). Surgiram então as questões 

norteadoras do nosso trabalho: “Qual volume dos recursos aplicados? Como comportou-se o 

mercado de trabalho? Quais os efeitos verificados nos circuitos inferior e superior da economia 

no município? ”  

Assim, a pesquisa teve por objetivo geral demonstrar os impactos econômicos da 

construção civil no município de Apodi-RN, a partir do programa Minha Casa Minha Vida no 

período compreendido entre 2010 e 2014 e, como objetivos específicos propôs-se a: investigar 

o volume dos recursos aplicados; pesquisar o comportamento do mercado de trabalho; e 

perscrutar os seus efeitos nos circuitos inferior e superior da economia no município. 

Para atingir os objetivos propostos, a abordou a investigação qualitativa e quantitativa, 

especificamente o estudo de caso além de ter se utilizado da pesquisa bibliográfica e documental 

e se valido dos recursos do geoprocessamento, com análise da imagem do ano de 2009, 

proveniente do LANDSAT 7, sensor EVI resolução 90 (noventa) metros, na rota 216, órbita 

064, de 20/01/2009 e melhoramento da imagem com a diminuição de 90 (noventa) para 10 

(dez) metros, além de correção atmosférica utilizando o software SPRING 5.5, realizando a 

composição colorida da imagem para a análise. Assim como da imagem referente de 2014, 

proveniente do satélite SENTINEL 2 T24 MXU na data 20/12/2014, com resolução de 10 (dez) 

metros, feita a composição colorida e inserção de texto. 

Toda a base cartográfica foi fornecida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) 

O nosso interesse, enquanto geógrafos, de discutir os efeitos de uma política pública, 

justifica-se, nas palavras de Souza (2006, p. 25), pela repercussão dela “na economia e nas 

sociedades, motivo pela qual, teoria da política pública precisa também explicar as inter-

relações entre Estado, política, economia e sociedade”. 

À luz da geografia, como ponto de partida, adotamos que o espaço urbano é o conjunto 

de diferentes usos da terra justapostos entre si, formando um conjunto de usos da terra, a 

organização espacial da cidade ou simplesmente o espaço urbano fragmentado.  (Corrêa, 1989, 

p 1) e, para fazer a liga entre Geografia e Economia, bebemos em Santos:  
A existência de uma massa de pessoas com salários muito baixos ou vivendo de   

atividades ocasionais, ao lado de uma minoria com rendas muito elevadas, cria na 

sociedade urbana uma divisão entre aqueles que podem ter acesso de maneira   

permanente aos bens e serviços oferecidos e aqueles que, tendo as mesmas 
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necessidades, não têm condições de satisfazê-las. Isso cria ao mesmo tempo 

diferenças quantitativas e qualitativas no consumo. Essas diferenças são causa e efeito   

da existência, ou seja, da criação ou manutenção, nessas cidades de dois circuitos de   

produção, distribuição e consumo de bens e serviços (SANTOS, 2004, p. 37) 

Em Apodi, apesar de ser classificada como uma cidade de pequeno porte, uma vez que 

segundo estimativa, contava em 2018 com uma população de 35.814 (trinta e cinco mil 

oitocentas e catorze) pessoas (IBGE, 2019), nos deparamos com características dos dois 

circuitos, inferior e superior, representados pelo comércio local e por quatro agências bancárias, 

uma das quais do setor privado, por exemplo. 

O mapa 1 (um) representa a Zona Urbana do Município, conforme o seu Plano Diretor. 

 

Mapa1. Zona urbana do município de Apodi 

 
Fonte: Bezerra, 2019 

 

O município está localizado na Mesorregião Oeste Potiguar, Microrregião Chapada do 

Apodi e dista 342 (trezentos e quarenta e dois) quilômetros da capital do estado. Apodi (2019). 

É sobre essa área destacada no mapa onde residem aproximadamente a metade dos 

residentes em Apodi – dos 34.763 (trinta e quatro mil setecentos e sessenta e três), 17.531 

(dezessete mil quinhentos e trinta e um) estavam na área urbana e 17.232 (dezessete mil 

duzentos e trinta e dois) residiam na área rural -  que nos debruçaremos. (IBGE, 2010) 

 

1. As políticas habitacionais no Brasil a partir dos anos sessentas 

O primeiro órgão de âmbito nacional destinado à provisão, através da comercialização 

de casas para a população de baixa renda foi a Fundação da Casa Popular (FCP) em 1946, foi 

constituído, segundo Melo (1990, p. 40), de uma resposta estatal à crise nacional de habitação, 

no Rio de Janeiro, sobretudo, associada à uma politização de questões urbanas envolvendo 
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favelas e mocambos e o processo de unificação dos diversos Institutos de Aposentadorias e 

Pensões (IAPs). Nas palavras Pequeno (2008) a criação da Fundação coincide com a 

consolidação do processo de industrialização como atividade econômica diretamente associada 

ao desenvolvimento nacional. A Fundação da Casa Popular foi extinta com a derrubada do 

governo de João Goulart em março de 1964. 

Para Azevedo e Andrade (2011, p 43), dá conta que Banco Nacional de Habitação 

(BNH), sucessor da extinta Fundação, contou com um capital inicial de Cr$1.000.000,00 (hum 

milhão de Cruzeiros), ou U$910.000,00 (novecentos e dez mil Dólares), pelo câmbio da época. 

Contava também com receita proveniente de 1% da folha de pagamento dos salários de todos 

os empregados sujeitos ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). As finalidades 

do BNH estavam expressas no artigo 17 (dezessete), da Lei 4.380, de 21 de agosto de 1964, 

cabendo: 

I - orientar, disciplinar e controlar o sistema financeiro da habitação; II - incentivar a 

formação de poupanças e sua canalização para o sistema financeiro da habitação; III 

- disciplinar o acesso das sociedades de crédito imobiliário ao mercado nacional de 

capitais; IV - manter serviços de redesconto e de seguro para garantia das aplicações 

do sistema financeiro da habitação e dos recursos a ele entregues; V - manter serviços 

de seguro de vida de renda temporária para os compradores de imóveis objeto de 

aplicações do sistema; VI - financiar ou refinanciar a elaboração e execução de 

projetos promovidos por entidades locais ...(Vetado)... de conjuntos habitacionais, 

obras e serviços correlatos; VII - refinanciar as operações das sociedades de crédito 

imobiliário; VIII - financiar ou refinanciar projetos relativos a ...(Vetado)... instalação 

e desenvolvimento da indústria ...(Vetado)... de materiais de construção e pesquisas 

tecnológicas, necessárias à melhoria das condições habitacionais do país ...(Vetado). 

(BRASIL, 1964) 

Em Parágrafo Único do mesmo artigo, ficou instituído que o BNH operaria 

exclusivamente como órgão orientador, disciplinador e de assistência financeira, sendo-lhe 

vedado operar diretamente em financiamento, compra e venda ou construção de habitações, 

exceto dos terrenos de propriedade da União Federal que não eram necessários aos serviços 

públicos federais, ou passíveis de alienação, para realização de recursos líquidos destinados ao 

aumento do Capital do Banco, ressaltando que os recursos advindos dessas alienações só 

poderiam ser destinados à construção de conjuntos residenciais de interesse social. Também 

eram passíveis de realização pelo Banco os bens recebidos em liquidação de garantias. 

Nos cinco primeiros anos de funcionamento do Sistema Financeiro de Habitação, 

verificou-se uma expressiva ampliação da oferta de unidades habitacionais, especialmente 

daquelas voltadas para o mercado popular (famílias com renda de até três salários mínimos e 

mais tarde expandida para cinco), através das Companhias de Habitação, as COHABS, 

constituídas sob forma de economia mista. 

 

 

Quadro 1. Unidades residenciais financiadas pelo Sistema Financeiro de Habitação, SFH 1964-

69  

Clientela/Agentes Unidades 

Mercado Popular/COHABS 178.227 

Mercado Econômico/Cooperativas, Hipotecas e 
Entidades Assistenciais 

125.950 
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Mercado Médio/Sistema Brasileiro de Poupança e 
Empréstimo (SBPE) e Material de Construção (RECON) 

133.838 

Fonte: Azevedo e Andrade, 2011. 

De Freitas (2011, p. 7-8) aponta que o SFH alcançou o apogeu no início da década de 

80, quando atingiu uma média de 400 mil financiamentos/ano e que entre 1964 e 1986, cerca 

de 25% das moradias construídas no país foram financiadas pelo BNH. Entretanto, o 

descompasso entre os reajustes salariais e das prestações, elevou a inadimplência e provocou o 

declínio do sistema. 

Em meados da década de 1980 o BNH foi extinto e suas atribuições incorporadas pela 

Caixa Econômica Federal (CEF), os programas habitacionais tinham nova cara. O que se viu a 

partir daí, foi uma condução fragmentada da política habitacional, mediante a criação de 

programas alternativos marcados pela descontinuidade, anotou Pequeno (2011) ao analisar as 

políticas habitacionais brasileiras, a favelização e as desigualdades sócio-espaciais das nossas 

cidades. 

Em 2009 foi lançado o Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), com o objetivo 

de, principalmente, atender as demandas por habitação própria das famílias com renda mensal 

entre zero e dez salários mínimos (BRASIL, 2009). O período analisado encontrava-se 

subdividido em três faixas: a faixa 1 (um), que prioriza a construção de novas moradias como 

medida mitigadora do déficit habitacional para famílias com renda bruta mensal de 0 (zero) a 3 

(três) salários mínimos, consideradas de interesse social; e as faixas 2 (dois) e 3 (três) que 

operam diretamente com o mercado imobiliário e acompanhamento das instituições financeiras 

executoras do Programa, com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). 

O meio urbano a faixa 1 (um) é composta por três modalidades: Fundo de Arrendamento 

Residencial (FAR), para municípios com população com mais de 50 (cinquenta) mil habitantes; 

Entidades, para famílias organizadas em cooperativas, associações e/ou demais entidades 

privadas sem fins lucrativos; Oferta Pública de Recursos (OPR), que atua em municípios com 

população de até 50 mil habitantes. (MOREIRA et al, 2017, p 595) 

Damico et al. (2011, p. 47) nos trouxe que o PMCMV visava construir um milhão de 

moradias: 400 mil moradias para as famílias com renda mensal de até três salários mínimos; 

400 mil para aquelas com renda entre três e seis salários mínimos; e 200 mil para as famílias 

com renda mensal entre seis a dez salários mínimos. Anotamos que ainda em 2014 o Programa 

já havia entregue 2.076.004 (dois milhões setenta e seis mil e quatro) unidades habitacionais, 

segundo apurou o sítio “Deepask”, junto a Plataforma de Gestão de Indicadores do Governo 

Federal. 

 

 

2. O Programa Minha Casa Minha Vida em Apodi-RN 

Apesar do lançamento do programa ter ocorrido em 2009 e, não diferindo do que 

ocorreu nos demais municípios, a efetiva construção das habitações só veio a ocorrer a partir 

de 2010. 

Quadro 2. Unidades habitacionais entregues entre 2010 e 2014 (Acumulado)  

Ano Recurso R$1.000 Unidades 

2010 3000 38 

2011 9000 120 

2012 22000 276 
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2013 32000 440 

2014 46000 514 
Fonte: “Deepask” 

 

Os dados apresentados no quadro 2 demonstram as moradias entregues no município 

nos anos de 2010 a 2014, inclusive, que contaram com financiamento e subsídios. Cumpre-nos 

anotar que as primeiras 38 (trinta e oito) moradias, construídas ainda em 2010, segundo 

apuramos junto à Prefeitura Municipal, se constituem na gênese da intensificação do processo 

de povoamento do bairro Bacurau, que compõe a Zona de Expansão Urbana do Município. 

 O quadro 3, demonstra a quantidade de unidades habitacionais construídas dentro de 

cada faixa do programa. 

 

Quadro 3. Quantidade de unidades habitacionais construídas e contratadas por faixa de 

financiamento durante o período de 2010 a 2014 

Faixa Faixa 1 Faixa 2 Faixa 3 

Quantidade Um 80 520 4 
Fonte: “Deepask” 
 

Por ser um município com menos que 50 (cinquenta) mil habitantes, as unidades da 

faixa 1 (um), receberam financiamento através da Oferta Pública de Recursos (PMCMV/POR). 

Chama atenção a baixa quantidade de unidades nas faixas 1 (um) e 3 (três), se comparada a 

quantidade das unidades da faixa 2 (dois). Camargo (2016, p. 77) ao estudar analisar o PMCMV 

Entidades, aponta que a baixa adesão na faixa 3 (três), pode estar relacionada a pouca 

atratividade uma vez que os benefícios para o tomador se resumem ao crédito mais barato e ao 

Fundo Garantidor (FR). Moreira et al. (2017, p. 609) cita que o Tribunal de Contas da União 

(TCU) apontou que a baixa quantidade de unidades na faixa que teoricamente detém o maior 

déficit habitacional está relacionada a ausência de terrenos. 

O mapa 2 (dois) compara momentos distintos da ocupação urbana no município de 

Apodi e contempla o período estudado neste trabalho. A metodologia de confecção dos mapas 

seguiu em primeira instância a aquisição das imagens de satélites em sites United States 

Geological Survey (USGS) e Instituto nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) 

A imagem do ano de 2009 é proveniente do LANDSAT 7, sensor EVI resolução 90 

(noventa) metros, na rota 216, órbita 064, de 20/01/2009 e melhoramento da imagem com a 

diminuição de 90 (noventa) para 10 (dez) metros, além de correção atmosférica utilizando o 

software SPRING 5.5, realizando a composição colorida da imagem para a análise. Já a imagem 

referente ao ano de 2014 é proveniente da imagem do satélite SENTINEL 2 T24 MXU na data 

20/12/2014, com resolução de 10 (dez) metros, feita a composição colorida e inserção de texto. 

Toda a base cartográfica foi fornecida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) 
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Mapa 2. Comparativo da área urbana de Apodi  

 
Fonte: Bezerra, 2019. 

 

O PMCMV proporcionou a expansão urbana do município, como podemos observar no 

mapa 2. Num primeiro momento a partir do bairro Parque de Vaquejada na Zona Consolidação 

Urbana (ZCUR) Independência e mais tarde no bairro Bacurau, na Zona de Expansão Urbana 

(ZEU), localizado às margens da rodovia RN-233. 

De forma majoritária durante o período pesquisado, os imóveis foram financiados com 

recursos do FGTS, gerido pela Caixa Econômica Federal (CEF).  

O quadro 4 (quatro), demonstra a evolução do número de empresa da construção civil 

no município Apodo-RN a partir de 2009. Embora a pesquisa tenha como objetivo investigar 

impactos econômicos no município de Apodi, a partir do Programa Minha Casa Minha Vida 

durante o período compreendido entre 2010 e 2014, elegemos trazer dados daquele ano para 

que se tenha uma dimensão da importância do programa na economia da cidade já a partir do 

primeiro ano de sua efetiva operacionalização.  

 

Quadro 4. Quantidade de empresas da construção civil em Apodi (acumulada) 

Ano Quantidade de empresas (Un) 

2009 07 

2010 11 

2011 12 

2012 13 

2013 13 

2014 12 
Fonte: SIDRA - IBGE, 2019 

 

O quadro 4 (quatro) que representa a quantidade de empresas da construção civil com 

sede no município no período de 2009 a 2014, espelha os impactos do programa. Observa-se 

que, se comparado com o ano de 2009, que a quantidade de empresas em 2012 e 2013, quase 

duplica, saltando de 07 (sete) em 2009, para 13 (treze) em 2012 e 2013. 
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O quadro 5 (cinco), traz o número de empregados na construção civil no município. A 

exemplo da observação feita com relação ao período contemplado no quadro 4 (quatro), 

ressalvamos que embora a pesquisa tenha como objetivo investigar impactos econômicos no 

município de Apodi, a partir do Programa Minha Casa Minha Vida durante o período 

compreendido entre 2010 e 2014, elegemos trazer dados de 2009 para que se tenha uma 

dimensão da importância do programa na economia da cidade já a partir do primeiro ano de sua 

efetiva operacionalização. 

 

Quadro 5. Comportamento do emprego formal na construção civil em Apodi-RN 

Ano Quantidade de empregados 
(Un) 

2009 491 

2010 487 

2011 469 

2012 454 

2013 374 

2014 374 
Fonte: SIDRA - IBGE, 2019 

 

Da análise dos números do quadro cinco, depreendemos que, de certa forma, o programa 

manteve, ao menos até o ano de 2011, os mesmos níveis de emprego verificados em 2009, 

quando foi inaugurado o Campus Apodi, do Instituto Federal de Educação Ciências e 

Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN). Fatores que levaram um decréscimo nos níveis de 

emprego em 2012, 2013 e 2014 podem ser pesquisados posteriormente. 

 

3. Os impactos do programa Minha Casa Minha Vida nos circuitos da economia urbana 

em Apodi-RN 

A partir da segunda metade do século passado os países subdesenvolvidos passaram a 

experimentar uma intensificação no seu processo de urbanização. Esse processo de urbanização 

foi pautado por limitações na capacidade empregatícia, notadamente por parte de setores 

intensivos em capital e pela proliferação da pobreza e de uma gama de atividades urbanas de 

baixa produtividade que acolhiam grande parte da força de trabalho que se multiplicava nas 

cidades desses países.  (MONTENEGRO, 2012, p. 148).  

Nesse contexto, contrapondo-se as ideias de “modernização”, emergiu a teoria dos “dois 

circuitos da economia urbana dos países subdesenvolvidos” (Santos, 1975). De uma forma que 

beira o senso comum e com objetivos meramente didáticos, uma vez que este trabalho é 

destinado, não só à academia, mas à comunidade de uma forma geral, o circuito superior 

relaciona-se aos benefícios do progresso tecnológico e a parte da população que pode usufruir 

os mesmos, enquanto no circuito inferior estão aqueles que não podem pagar por tais benefícios 

(Britto, 2017, p. 166). 

Mas a teoria de Santos vem passando por intenso processo de revisão por parte dos que 

se dedicam ao estudo da economia nas cidades. Montenegro (2012, p. 158) ensina que a teoria 

dos circuitos da economia urbana nos oferece vasto potencial analítico e que diversos autores 

vêm buscando analisar os circuitos, em diversos aspectos, à luz das dinâmicas do período atual, 

ou seja, da globalização. 

Nesse sentido, Silveira (2007), atesta que podemos reconhecer no circuito superior os 

próprios motores da mais nova divisão territorial do trabalho que se pauta sobre conteúdos 
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intensivos em técnica, ciência, informação e finanças, ou seja, sobre as variáveis determinantes 

da globalização. 

Diante de um contexto de intensa modernização e urbanização do território brasileiro 

durante as últimas três décadas, o país se transforma cada vez mais em uma arena de produções 

modernas e globalizadas, abrigando um denso circuito superior, o qual, todavia, não deixa de 

estar acompanhado de um profuso circuito inferior também em expansão (Silveira, 2007). 

Aqui chegamos aos circuitos da economia em Apodi-RN. A cidade, embora pequena na 

classificação do IBGE uma vez que conta com população inferior a 50 (cinquenta) mil 

habitantes, abriga componentes dos dois circuitos. Na foto 1 (um) bem representa esse aspecto 

da cidade. 

Foto1. Aspecto da região central de Apodi-RN 

 
Fonte: Iran Barroso, 2019 

 

Na foto 1 (um) podemos verificar componentes do circuito superior e inferior da 

economia urbana ocupando o mesmo espaço. Diferente do que muitas vezes pareça sugerir a 

teoria, não há antagonismo entre um e outro circuito. Eles convivem e, na verdade se 

complementam. 

Em nossas pesquisas nos deparamos com ramos da economia, tanto do setor primário, 

secundário e terciário que tiveram incremento no número de empresas. Adotamos três 

segmentos com recortes em 2010 e 2014: o da indústria extrativista, alojamento e alimentação 

e reparação de veículos automotores. A indústria extrativista detinha sete estabelecimentos no 

primeiro ano, já no segundo ocorreu o decréscimo de uma; as empresas destinadas para a 

reparação de veículos saltaram de 19 para 22; as destinadas para alojamento e alimentação 

tiveram majoração mais expressiva (IBGE, 2019). 
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Breves considerações 

Longe de qualquer pretensão de apresentar um trabalho conclusivo acerca de temas tão 

complexos envolvendo Geografia econômica, políticas públicas, habitação, o nosso trabalho 

aponta para a necessidade de se aprofundar no estudo das temáticas que envolvem a economia 

urbana do país, especialmente sob o viés da construção civil, que durante o período pesquisado 

contribuiu em média com mais que 6,0 (seis) por cento do Produto Interno Bruto brasileiro. 

A pesquisa aponta que, especialmente quando se refere as pequenas cidades (IBGE), o 

Programa Minha Casa Minha Vida exerceu papel fundamental, não só na oferta de moradias, 

em Apodi, como vimos no período estudado, foram contratadas 604 (seiscentas e Quatro 

Unidades). 

Observa-se a necessidade de aprofundar ainda mais a pesquisa no sentido de identificar 

a razão pela qual a faixa da população com maior déficit habitacional, a que tem renda familiar 

inferior a três salários mínimos e que, em tese, para quem o programa deveria ter voltado mais 

atenção, foi a menos beneficiada em números absolutos. Tal constatação escancara que uma 

parcela do mercado imobiliário: bancos, construtores, proprietários de terra e a população 

enquadrada na faixa 2 (dois) foram mais beneficiados. 

Por outro lado, verifica-se a importância da construção civil na geração de emprego e 

na renda, abrindo oportunidade de negócios para uma extensa cadeia de produção e para 

atividades que a ela se associam. 
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Resumo 

No atual cenário do mercado, a tecnologia da informação e o empreendedorismo passaram a 

ser temáticas complementares. Enquanto o empreendedorismo cria valor e muda 

comportamentos no negócio com a inovação de produtos e serviços, a tecnologia da informação 

estende a capacidade das empresas na gestão de suas informações, auxiliando em seu 

crescimento e tornando-se um grande diferencial de competitividade. Esse estudo teve como 

objetivo analisar o uso da tecnologia da informação no desenvolvimento de um centro 

comercial na cidade de Japi-RN. O artigo possui natureza descritiva e abordagem qualitativa, 

em que utiliza-se, em um primeiro momento, de um roteiro estruturado e, em seguida, de uma 

entrevista semiestruturada aplicados a 35 gestores comerciais e quatro empreendedores, 

respectivamente. O tratamento dos dados se deu por meio de estatística descritiva e Análise dos 

Núcleos de Sentido – ANS. Com base no estudo, concluiu-se que a influência da tecnologia da 

informação no processo e desenvolvimento das organizações ocorreu, principalmente, através 

do auxílio das redes e mídias sociais. 

Palavras-chave: desenvolvimento local, empreendedorismo, tecnologia da informação. 

Abstract 

In the current market scenario, information technology and entrepreneurship have become 

complementary themes.  While entrepreneurship creates value and changes behavior in the 

business with the innovation of products and services, information technology extends the 

capacity of companies in the management of their information, helping in their growth and 

becoming a great differential of competitiveness. This study aimed to analyze the use of 

information technology for the development of a shopping center in the city of Japi-RN. The 

article has a descriptive nature and a qualitative approach, using a structured script and then a 

semi-structured interview applied to 35 commercial managers and four entrepreneurs, 

respectively. Based on the study developed, it was concluded that the influence of information 

technology on the process and development of organizations occurred mainly through the help 

of networks and social media. 

Key words: local development, entrepreneurship, information technology. 
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1. Introdução 

 

Empreendedorismo e tecnologia da informação são temas que têm despertado a atenção 

de teóricos e pesquisadores nas últimas décadas, principalmente após a última crise econômica 

global iniciada em 2008.  

O empreendedorismo é o processo de criação de valor e de mudança de comportamento 

dos negócios por meio da inovação dos produtos e serviços ofertados (GOMES; LIMA; 

CAPPELLE, 2013; VALE; CORRÊA; REIS, 2014). O empreendedorismo reside no papel de 

atores como pessoas, grupos ou organizações que atuam como mentores da inovação que estão 

eliminando barreiras físicas, comerciais e culturais, para criar novos empregos, gerar riqueza e 

produzir capacidade de renovação e de superação de crises (KANTER, 2006). Nesse contexto, 

o empreendedor é um indivíduo criativo capaz de transformar obstáculos em oportunidades de 

negócios (MENDES, 2017).  

Já as tecnologias da informação, segundo Castells (2006), também tiveram um papel 

fundamental na reestruturação das empresas, que puderam, por exemplo, horizontalizar suas 

estruturas e alavancar o marketing. O autor aponta que as tecnologias da informação avançam 

em razão de sua capacidade de criar uma interface entre campos tecnológicos e humanos 

mediante a linguagem digital, na qual a informação é gerada, armazenada, recuperada, 

trabalhada e disseminada. 

Portanto, aliar o empreendedorismo e as tecnologias da informação pode gerar nas 

organizações um cenário de crescimento, pois pode proporcionar a criação de produtos, 

serviços, a formação de redes de negócios (WILLIAMSON, 2003; CASSIMAN; VALENTINI, 

2009), entre outros, que viabilizarão a manutenção das organizações no mercado.  

Destarte, tendo em vista a importância da tecnologia da informação para o mercado, se 

estabeleceu como pergunta de partida: qual a importância da tecnologia da informação no 

desenvolvimento dos empreendimentos em Japi-RN? O objetivo do estudo foi analisar o uso 

da tecnologia da informação para o desenvolvimento de um centro comercial em Japi-RN, no 

nordeste do Brasil. 

Com a perspectiva de que o uso das tecnologias da informação, para pequenas empresas, 

têm sido um diferencial (CAVALCANTI FILHO; DE OLIVEIRA;  CAVALCANTI, 2013), se 

torna relevante estudar o assunto através de um caso, para que sejam evidenciados fatores que 

possam influenciar para o desenvolvimento local no nordeste do Brasil. Além disso, há a 

necessidade de se intensificar os estudos teóricos sobre a interface entre as temáticas 

[empreendedorismo e tecnologia da informação], pois ainda não se tem um destaque para 

autores ou periódicos e edições especiais sobre o assunto. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO  

 

Existem duas correntes principais, que usam os princípios de suas próprias áreas, para 

formar uma definição acerca do empreendedorismo. A primeira delas, a dos economistas, que 

se detém na parte dos estudos voltados ao gerenciamento das empresas e que define os 

empreendedores como pessoas que correm riscos (NELSON e WINTER, 2005), tendo sido 

perpetuada por autores como Hirsch, Peters e Shepherd (1992); Hisrich, Peters e Shepherd 

(2014), cujo conceito de empreendedorismo é: um sistema de buscar criar algo único e que 

tenha valor, de modo que possa assumir os riscos financeiros e sociais adequados, podendo 

ganhar as devidas recompensas. 
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Na mesma corrente, para Drucker (1987), o empreendedor é aquele que inventa algo 

distinto, capaz de alterar valores, de modo que não possa diminuir a sua empresa a 

estabelecimentos unicamente econômicos. 

Já Dornelas (2001) define o empreendedorismo como sendo um conjunto de pessoas e 

artifícios que tem por intuito colocar em prática todas as ideias inovadoras, além disso, 

aproveita todas as chances, enfatizando de maneira genérica o objetivo do empreendedorismo, 

que é identificar oportunidades. 

Portanto, o empreendedor é uma pessoa que assume uma qualidade inovadora e que faz 

desse espírito inovador algo que possa melhorar ou transformar o mercado através do 

desenvolvimento de novos métodos, conhecimento, organização, administração e execução de 

atividades (GEM, 2015; 2016). 

Uma segunda corrente é a comportamentalista, que relaciona o empreendedorismo com 

a criatividade e a intuição (FILION, 1999). Nessa corrente, o comportamento empreendedor 

nas pessoas pode existir independente da atividade que ela exerça (DORNELAS, 2012), pois 

não existe um único tipo de empreendedor; cada pessoa tem um objetivo específico e seus 

principais motivos para empreender (MENDES, 2017).  

Nesse acervo, a Tecnologia da Informação (TI) é a base constituída por um conjunto de 

elementos físicos, programas, banco de dados e redes de telecomunicações, que tem por intuito 

gerenciar e lançar informações para todas as pessoas que fazem o uso dela (MIGLIOLI, 2007). 

Segundo Castells (2006), a produtividade e a competitividade das empresas dependem 

basicamente de sua capacidade de gerar, processar e aplicar de forma eficiente a informação 

baseada no conhecimento. Para o autor, portanto, a tecnologia é o principal fator que induz à 

produtividade e o desenvolvimento regional e local. 

A tecnologia da informação e o empreendedorismo são construtos correlacionados 

(TURBAN; VOLONINO, 2013; SARQUIS et al., 2014). Com isso, a maneira que um 

empreendedor utiliza essa TI pode interferir no sucesso de um novo negócio (AMIT, 1993; 

WEBER; KLEIN, 2013). As tecnologias da informação para os pequenos empreendedores têm 

a função de: uso da internet como forma de divulgação, recursos tecnológicos para ampliar o 

negócio e contabilidade online (PIRAGIBE, 2017). 

 

3. METODOLOGIA 

A pesquisa foi de natureza descritiva com abordagem qualitativa (CRESWELL, 2007). 

O estudo foi realizado na cidade de Japi, localizada no interior do Rio Grande do Norte, no 

Nordeste do Brasil, por meio de entrevistas estruturada e semiestruturada (MERRIAM, 2002). 

A cidade de Japi está em expansão e conta com um centro comercial que congrega 55 pequenos 

empreendimentos.  

Para esta pesquisa, na coleta dos dados por entrevista estruturada, obteve-se um total de 

35 respondentes (gestores do centro comercial). Já para a entrevista semiestruturada, quatro 

empreendedores participaram. A justificativa do número de entrevistados deu-se pela saturação 

de discurso. As entrevistas ocorreram no segundo semestre de 2018. As entrevistas realizadas 

foram gravadas, após a concordância dos indivíduos. Acerca da caracterização dos 

respondentes das entrevistas, estes se encontram codificados e caracterizados na Tabela 1, em 

seguida. 
 

Tabela 1 – Perfil dos participantes da pesquisa. 
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Código  Sexo Idade Estado civil Escol. Tempo org. 

E1 F 32 Casado Médio 10 

E2 M 40 Casado Superior 22 

E3 F 29 Solteiro Médio 6 

E4 M 48 Casado Fundamental 24 

Fonte: elaborada pelos autores (2018). 

Para a análise dos dados qualitativos foi aplicada a técnica de Análise dos Núcleos de 

Sentido – ANS, que é uma técnica idealizada por Mendes (2007) e ampliada por Bardin (1997), 

para caracterizar os dados coletados. 

Com relação aos dados quantitativos, após coletados, os mesmos foram organizados em 

uma planilha eletrônica com o auxílio da ferramenta da informática Excel, para melhor 

processamento dessas informações. Após isso, para a realização do tratamento desses dados, 

foi usado o software SPSS – Statistical Package for the Social Sciences, – no uso da estatística 

descritiva. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Acerca das características sociodemográficas, o que se pode perceber é que não há muita 

diferença na classificação, já que 54,3% dos respondentes são mulheres e 45,7% homens. 

De acordo com a faixa etária dos respondentes, a maioria deles possui de 31 a 40 anos 

(45,7%), e em seguida estão aqueles que possuem faixa etária de 21 a 30 (28,6%). Essa 

distribuição dos empreendedores com relação à faixa etária mais avançada pode ser explicada 

ao fato de que a maioria das pessoas já tenha herdado seus negócios de membros da própria 

família ou até mesmo devido à busca por independência profissional. É importante perceber 

que a maioria dos indivíduos que responderam a pesquisa possui ensino superior incompleto 

(54,3%), seguido daqueles que fizeram especialização (14,3%) e dos que possuem ensino médio 

incompleto (11,4%). 

Nota-se que a maioria dos negócios iniciou em média de 1-5 anos (28,6%), seguidos 

daqueles que começaram em 0-1 ano (22,9%). O fato da maioria desses empreendimentos serem 

recente pode-se associar a crise pela qual o nosso país e estado se encontra que vem se alastrando 

desde os últimos cinco anos. Com isso as pessoas se sentem no desejo de buscar cada vez mais 

outros de sobrevivência e adquirir independência profissional. 

Dentre os tipos de negócios que as empresas dos respondentes trabalham com maior frequência, 

destaca-se o setor do comércio (82,9%). 

A maior parte das empesas é de porte individual (62,9%), seguida das microempresas (17,1%). 

Cerca de 14,3% possui empresas de pequeno porte e apenas 5,7% são empresas de porte médio. Nota-

se que existe uma distinção muito grande na distribuição, já que 62,9% dos respondentes fazem o uso 

da tecnologia nos seus negócios e 37,1% não utilizam. Isso se dar pela grande dependência por parte 

das empresas em alcançar sobreviver ao mercado competidor com o auxílio da tecnologia. Além de 

inovar, ela busca ajudar as empresas manter seus níveis de qualidade superior, como também 

credibilidade em seus serviços e valorização nos produtos oferecidos (RODRIGUES, 2008). 
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Dentre as diversas opções sobre a finalidade da tecnologia nas empresas a que possui o maior 

número de respondentes são aquelas empresas que fazem o uso da tecnologia para fins da empresa 

(37,1%), seguida daquelas que não fazem o uso da tecnologia para apenas nenhum fins (34,3%). Cerca 

de 22,9% fazem o uso da tecnologia para fins da empresa e pessoais e apenas 5,7% com a finalidade 

pessoal. 

É perceptível que a maioria dos empreendedores que responderam à pesquisa utiliza a planilha 

eletrônica no processo de desenvolvimento dentro empresa (37,1%), seguido daqueles que não 

utilizam nenhuma ferramenta tecnológica (28,6%), software específico para uso da empresa (8,6%) e 

daqueles que usam outros tipos de ferramentas (8,6%). 

Embora a tecnologia seja hoje um potencial gigante em gerenciamento e administração das 

empresas para melhorar os resultados do seu negócio, ainda existem muitas empresas que não fazem 

o uso dessas ferramentas para solucionar problemas e garantir maior qualidade dos produtos e serviços. 

Além do conhecimento superficial sobre a TI, a falta de investimento e porte financeiro necessário para 

manter uma base de Tecnologia da Informação vigorosa são fatores cruciais para a grande existência 

ainda hoje de empresas que não aderiram a essa nova forma de empreender (EGESTOR, 2016). 

Dentre os meios de comunicações listados, o Facebook e o Whatsapp (34,3%) são os que são 

mais utilizados como forma de divulgação dos produtos das empresas, seguidos das empresas que não 

usa nenhum meio de comunicação para divulgação da empresa (20,0%) e daquelas que usam o meio 

de comunicação tradicional como o carro de som como forma de divulgar o seu negócio (17,1%). 

Em seguida, as entrevistas semi-estruturadas foram tomadas como uma narrativa totalizante 

sobre o objeto, pois pode-se dizer que resultam d um trabalho de caráter mais crítico em relação à 

análise feita, ou seja, os conceitos de Tecnologia da informação foram interpretados para a realidade 

empreendedora de a cidade a partir da fala de alguns respondentes. 

Sobre o uso da tecnologia da informação, as entrevistas revelaram haver um certo grau de 

satisfação sobre o conhecimento do uso dessas tecnologias: 

 
Bom, para mim tecnologia da informação são meios tecnológicos ou ferramentas que podem 

auxiliar a gente em várias áreas, desde as brincadeiras e assistir vídeos como estudar e no 

comércio (E1). 

Tecnologias são ferramentas que podem produzir e acessar informações que nos ajuda a 

promover novos mundos (E2). 

Considerando-se que o conceito de tecnologia é antigo, surgido por volta dos anos 70 (LIMA, 

2006), tem-se que a partir da fala dos respondentes (quando estes expressam a noção de “ferramentas”, 

por exemplo) é possível concluir que os mesmos já possuem certa proximidade quanto ao uso dessas 

tecnologias em seus empreendimentos. Isso confere quando listam alguns meios tecnológicos que os 

mesmos utilizam no processo de gerenciamento e organização do negócio. Parte dessa ideia pode ser 

vista na fala dos respondentes: 

 
E1: Sim, com computadores para armazenar dados das roupas e preços das mercadorias. 

Além de telefones e tablets. 

E2: Sim, usamos notebook e maquinas de cartão de créditos. 

E3: Sim, para armazenar dados (valores das mercadorias e justamente salvar os dados sobre a 

mercadoria). 

E4: Sim, usamos computador. 
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Quanto aos benefícios e dificuldades quanto ao uso da TI, os respondentes sabem os 

benefícios que a TI trouxe para dentro dos seus negócios. 

Armazenar dados, além de facilitar quando precisamos procurar algo sobre clientes e 

mercadorias (E1). 

Beneficia em vários momentos, principalmente sobre as mercadorias (E2). 

O maior benefício é quando iremos expandir nossas mercadorias, ou seja, vendemos muitas 

vezes através do uso da internet com o computador (E3). 

As vendas (E4). 

 

Acerca disso, conforme aborda Oliveira (1996) a eficiência na utilização da informação 

é medida com base no custo para adquiri-la, e no benefício que ela causará com base na sua 

utilização. 

Também foi levantado que, entre os respondentes que, há uma ligação em relação às 

dificuldades ou desafios encontrados de acordo com o uso da TI, visto que todos responderam 

ter encontrado problema quando o assunto é dinheiro (custos): 

 
Em alguns casos os desafios ou dificuldades são os custos para os funcionários fazerem 

treinamentos, como alguns já sabiam outros acabam que se adaptando ao uso do computador 

(E1). 

Maior desafio foi sobre eu aprender usar este tipo de ferramenta e os custos (E2). 

Maior dificuldade foi entrar a este novo sistema de comércios, pois em antigamente não se 

via isso. Ai teve gastos para comprar essas tecnologias, mas sei que é importante, para 

melhorar o comércio (E3). 

A dificuldade que tivemos foi os investimentos para comprar esses materiais para entrar nas 

tecnologias (E4). 

Além disso, umas das maiores preocupações por parte dos empreendedores quanto ao 

uso das tecnologias é a forma como e por quem as mesmas irão ser manuseadas, pois para eles, 

é importante ter pessoas capacitadas ou que haja treinamento dentro da empresa para que as 

pessoas possam fazer o monitoramento e uso de forma adequada dessas ferramentas e usufruir 

dos benefícios delas para gerar melhorias nos negócios. 

No que diz respeito à pergunta sobre a capacitação das pessoas, percebe-se ainda há 

falta de investimento com relação ao processo de habilitação ou treinamento para os indivíduos 

utilizarem essas ferramentas. Apesar da negatividade da maioria dos entrevistados ao dizerem 

que não utilizam nenhuma espécie de treinamento ou capacitação, parte dessa ideia pode ser 

vista na fala do respondente E1, na qual relatou que algumas pessoas já sabem usar, devido 

possuírem cursos básicos de computação. 

Quanto a Tecnologia da informação e as redes sociais, os respondentes entenderam que 

essas são excelentes estratégicas para alavancar bons resultados. Pode-se perceber na aplicação 

da entrevista outra dimensão que tenta explicar o avanço das pequenas empresas na sociedade. 

A questão principal aqui está ligada ao uso das redes sociais como forma de divulgação dos 

produtos e serviços das empresas. Na cidade pesquisada, entretanto, apesar de possuir 

atividades comerciais diferentes, os respondentes afirmam que as redes sociais são bastante 

benéficas para expandir a empresa, o que mostra que mesmo possuindo um alto custo de 
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investimento a tecnologia da informação tem a capacidade de proporcionar maior 

produtividade, maior qualidade dos produtos e credibilidade aos clientes. 

Na pergunta do uso das redes sociais, os entrevistados afirmaram usarem as diversas 

redes sociais para divulgar o seu negócio. O E1 afirma que usa apenas o Facebook e o Whatsapp 

para garantir expansão a empresa e o E3 considera o Whatsapp e o Instagram como meios para 

difundir-se o negócio. 

 
Uso sim, uso Facebook, Whatsapp. É muito importante para expandir o comércio (E1). 

O Facebook, Whatsapp, porque o mundo hoje precisa estar dentro das tecnologias para 

melhorar o comércio (E2). 

Temos o Whatsapp, Instagram. É muito importante para propagar o negócio (E3). 

Usamos o Facebook, Wthasapp, para melhorar as vendas (E4). 

 

É notória a satisfação das pessoas quanto ao uso dessas tecnologias. Com base nisso, 

Dagostim (2015) elenca que as empresas que possuem uma alta rotatividade conseguem 

aumentar as vendas em 18%. A partir de então, os bons resultados desse uso ocorrem 

principalmente em função das suas diversas aplicações como também referente à forma pela 

qual o produto é mostrado ao cliente através do marketing das redes sociais. Esses benefícios 

são tão impulsionadores que até mesmo chega a ser uma forma de motivação para aquelas 

pessoas que estão iniciando no ramo do negócio agora: 

 
Com certeza sim, pois as pessoas que não podem ir ao seu comercio podem ver através das 

redes sócias, por isso e também para organizar melhor o comercio é importante o uso das 

tecnologias da informação (E1). 

Sugiro que todos que tenham comércios usem as tecnologias da informação para melhorar 

as vendas e organizar o negócio (E2). 

É muito importante, por isso sugiro a todos que imediatamente as pessoas que irão abrir o 

comércio façam uso das tecnologias da informação para armazenar dados e coletar 

informações importantes como também é certo para melhorar as vendas (E3). 

Sugiro sim. Para beneficiar o comércio para ficar organizado e melhorar as vendas (E4). 

 

No geral, sabemos que a tecnologia da informação influência de alguma forma no comércio, 

seja na organização da empresa ou até mesmo no marketing dela. De acordo com a entrevista 

realizada na cidade de Japi/RN, apesar de a cidade ser pequena e os comércios não serem tão 

desenvolvidos, alguns comércios já adotam o uso de tecnologias da informação para o auxílio 

do trabalho dentro da empresa para expandir o seu comércio. 

 

5. CONCLUSÃO 

 

O intuito geral do trabalho consistiu em compreender a importância do uso da tecnologia 

da informação no desenvolvimento dos empreendimentos da cidade de Japi/RN. 

De acordo com o objetivo geral da pesquisa, vale salientar que a maioria dos 

empreendimentos faz o uso de diversas ferramentas tecnológicas para diversos fins, seja eles 

da empresa ou até mesmo pessoais. Com isso, pode-se dizer que essa dependência acarretou 
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em vários benefícios dentro desses pequenos negócios; fazendo com que se tenha uma 

organização bem planejada, e principalmente que a empresa tenha um desenvolvimento 

favorável. 

O segmento que se encontra insignificante ainda no comércio de Japi-RN é o de 

construção, considerado um desconforto para a população em ter que se deslocar para cidades 

mais próximas como Santa Cruz – RN para a realização da compra com mais variedade. 

Foi visto que a maioria dos empreendimentos possui um porte individual, tanto pelo tamanho da 

cidade, quanto pela inexistência de incentivos por parte do poder público para esses 

empreendedores. Foi notório também notar que o número de associação cooperativa presente 

no Centro Comercial de Japi-RN é apenas um, sendo a maioria dos empreendimentos de caráter 

privado. 

Vale salientar que apesar do avanço crescente do município os empresários possam cada 

vez mais buscar inovações e tecnologias mais competentes para o seu negócio e garantir 

produtos e serviços de qualidade para a sociedade. 

A investigação que suportou esta pesquisa limitou-se ao levantamento de dados junto 

aos empreendedores da cidade de Japi, localizada no estado do Rio Grande do Norte. Assim, 

pelas limitações metodológicas enfrentadas, o tempo em campo foi corrido. Além disso, a 

indisponibilidade dos empreendedores em responderem os questionários foi muito grande por 

questões de segurança ou até pelo sigilo da empresa. 

Entende-se que a presente pesquisa, pela personalidade e exatidão metodológica usada, 

contribuiu para a geração de conhecimento sobre o tema trabalhado. Nesse contexto, considera-

se que seus objetivos traçados foram atendidos. Contudo, é importante que a pesquisa seja 

reproduzida em outras cidades e regiões, além de serem executadas análises mais robustas. 
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Resumo 

A Gestão do Conhecimento é um conceito administrativo que ligado ao empreendedorismo 

pode ser utilizado para facilitar e organizar as ações dentro e fora das empresas, sendo 

empregado como uma ação estratégica. A partir disso, o referente trabalho teve como objetivo 

principal investigar o perfil dos empreendimentos da cidade de Mossoró, RN, e sua relação com 

a Gestão do Conhecimento. A metodologia do artigo consiste em uma pesquisa descritiva e 

abordagem quantitativa. O questionário elaborado pelo próprio projeto sobre o 

empreendedorismo  e  outro questionário sobre Gestão do Conhcecimento, que se trata do DGC 

(Diagnóstico de Gestão do Conhecimento) proposto por Bukowitz e Williams (2002). Foi usado 

o Software Microsoft Office Excel 2013 para a análise estatística descritiva dos dados. Com 

base no estudo, concluiu-se que apesar do pouco uso e conhecimento sobre a Gestão do 

Conhecimento, há a utilização da Gestão do Conhecimento em boa parte dos empreendimentos 

pesquisados. Os empreendedores que aplicam esse conceito dentro das empresas desfrutam de 

grandes benefícios em relação à organização. 

Palavras-chave: Empreendedores. Empreendedorismo. Gestão do Conhecimento. 

 

Abstract 

The Knowledge Management is a program that is linked to entrepreneurship, can be used to 

facilitate and organize the actions inside and outside the companies, making itself as a strategic 

measure. From there, the main objective of the work was to investigate the profile of the 

enterprises of the city of Mossoró, RN, and its relationship with Knowledge Management. A 

method of analytics in a descriptive and meditative quantitative survey. The questionnaire 

developed for the project on entrepreneurship and the other task on Knowledge Management, 

is made for the development of the Research Department team, and is proposed by Bukowitz 

and Williams (2002). Microsoft Office Excel 2013 Software was used for a descriptive analysis 

of the data. Based on the study, concluded that the use of knowledge and knowledge about 

Knowledge Management, there is a use of knowledge management in most of the enterprises 

surveyed. Entrepreneurs who are within the concept of companies, have great advantages over 

the organization. 

Key words: Entrepreneurs. Entrepreneurship. Knowledge management. 
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1 Introdução 

 

Todos os dias são criadas novas empresas no mercado, as quais somadas completam a 

economia brasileira. Porém, mesmo com esse crescimento, o mercado está sempre conturbado 

devido ao grande número de organizações oferecendo o mesmo produto ou serviço sem 

nenhuma inovação ou diferencial; sendo necessário criar novas estratégias para tornar a 

empresa mais competitiva no mercado, principalmente em momentos de crise (MEDEIROS, 

2018).  

De acordo com Oda (2017), a maioria dos profissionais empreendedores, investe em 

pesquisas de mercado, buscam oficinas, qualificações, leituras e ainda estabelece contato com 

profissionais do segmento que pretendem atuar. O empreendedor não somente cria a empresa, 

mas procura renová-la constantemente, ponderando sua estabilidade à criatividade e inovação. 

Com o passar do tempo, surge à necessidade de adequar antigos processos, e criar novos, para 

atender uma nova estrutura econômica e de mercado, desta forma o conceito de 

empreendedorismo passa a ser subsidiado ao ato de inovar (ARAÚJO et al, 2015).  

A busca incessante pela inovação por parte das organizações tem seguimento em 

vantagem competitiva e posicionamento estratégico. A gestão do conhecimento é responsável 

por criar novas ideias e conceitos no contexto organizacional que são incorporados em 

tecnologias, produtos e serviços. Esses novos conhecimentos são divulgados para toda a 

organização e ambiente externo, representando um processo de inovação contínua que gera 

vantagem competitiva sustentável e duradoura (NONAKA et al., 2000).  

Segundo Nokaka e Takeuchi (1997) o conhecimento é classificado em dois tipos, sendo: 

o conhecimento explícito (articulado em linguagem formal), e o tácito (é o conhecimento 

pessoal incorporado à experiência de trabalho). Conforme Sveiby (1998), o conhecimento pode 

ser transferido por informação ou tradição. A informação transfere o conhecimento de forma 

indireta por meio de veículos como palestras e apresentações, e a tradição transfere o 

conhecimento de forma direta, de pessoa para pessoa, por meio do aprendizado pela prática.  

Em cada região ou cidade brasileira, geralmente há um perfil empreendedor de sucesso, 

onde pesquisas quantificam e qualificam esses perfis, mas nem sempre estas informações estão 

à disposição do público. Tendo em vista os tempos atuais e a crise política e econômica em que 

o Brasil está passando, as pessoas estão buscando em todo o país pela abertura do próprio 

negócio. Com isso nasce empreendedores, muitas vezes sem experiência e conhecimento 

necessário para se manter no mercado (MEDEIROS, 2018). 

Após uma pesquisa na literatura, em livros, artigos, dissertações e teses, identificou-se 

que há uma grande ausência de trabalhos sobre Gestão do Conhecimento na área do 

empreendedorismo, com isso, surge então a necessidade de realizar um estudo dedicado a esse 

tema. Este trabalho irá mapear a utilização da Gestão do Conhecimento nos empreendimentos 

no município de Mossoró – RN. 

É necessário então que esses novos empresários conheçam o perfil empreendedor da 

região pesquisada, a fim de torná-los empreendedores cada vez mais eficientes em sua área, 

conhecendo as mudanças e os conceitos que estão sendo utilizados no mercado, como por 

exemplo a gestão do conhecimento. Com isso, delimita-se a questão de pesquisa: qual o perfil 
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dos empreendedores e dos empreendimentos, e como está sendo implementada a Gestão do 

Conhecimento nos empreendimentos de Mossoró-RN? 

O presente trabalho surge de um projeto que servirá de auxílio para a sociedade 

(empreendedores), e para o meio acadêmico, para aqueles que desejam no futuro realizar 

trabalhos sobre esse tema. Em termos gerenciais e institucionais, pode-se afirmar que a gestão 

do conhecimento bem praticada, produz estímulos para seus colaboradores estarem mais 

motivados no dia-a-dia, com isso, essa metodologia deve passar a fazer parte da cultura 

organizacional e sempre tendo algum objetivo em parágrafo.  

Contudo este trabalho pretende contribuir não somente ao município de Mossoró- RN, 

mas sim todos os que compõem a região do estado do Rio Grande do Norte. Auxiliará aos 

empreendedores identificando possibilidades de negócios para quem deseja investir seus 

recursos em um novo negócio ou desejem aperfeiçoar sua atuação empresarial. Contribuirá 

também para determinar se a Gestão do Conhecimento está sendo aplicada no mercado e os 

benefícios da sua utilização.  

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 CONCEITOS DO EMPREENDEDORISMO 

 

Empreendedorismo é o processo de criar algo novo com valor, dedicando o tempo e o 

esforço, assumindo os riscos financeiros, psíquicos e sociais, como dá um tiro no escuro, 

recebendo as consequentes recompensas da satisfação e independência financeira e pessoal 

(SEBRAE, 2007). Seu termo é proveniente da palavra francesa entrepeneur, que significa 

“aquele que está entre” ou “intermediário”, relatos indicam que o termo foi usado pela primeira 

vez no ano de 1725, pelo economista irlandês Richard Cantillon, para designar o indivíduo que 

assumia riscos. (CUSTÓDIO, 2011).  

Segundo Menezes (2003) o empreendedor é o indivíduo de muitos atributos, dentre eles 

consta um comportamento criativo e inovador, que surge a partir da necessidade ou iniciativa 

de transformar ou criar algo novo a partir de um comportamento visionário. Sabe transformar 

contextos, incentivar a colaboração, criar relacionamentos pessoais, gerar e gerir resultados, 

fazendo o que gosta de fazer, com prazer, dedicação, autoconfiança e otimismo.  

De acordo com Hitt; Ireland; Hoskisson (2008), a essência do empreendedorismo é 

identificar e explorar as oportunidades empreendedoras, ou seja, ver oportunidades que os 

outros não veem ou das quais não enxergam o potencial comercial ali existente. O 

empreendedorismo resulta na “destruição” criativa de produtos existentes (bens e serviços) ou 

da evolução dos métodos para produzir e os substituir por novos produtos e métodos de 

produção.  Pode-se dizer que o empreendedorismo está ligado a satisfação das necessidades.  

 

2.2 História do Empreendedorismo e o perfil do empreendedor  

 

Desde o início da historia da humanidade, pode-se dizer que o homem primitivo já tinha 

atitudes empreendedoras como meio de sobrevivência, inovando na construção de diversas 

ferramentas para tornar mais eficiente à caça de animais, além de construção ou procura de 

moradia (PRAXEDES, 2016). 
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Segundo Custódio (2011), no século XVI, época das grandes navegações, os europeus 

desbravaram o mundo, expandindo suas missões empreendedoras as demais continentes do 

mundo. Já no século seguinte o empreendedor era aquele que firmava um acordo contratual 

com o governo para fornecer serviços ou produtos, geralmente eram os agricultores que faziam 

esse papel (SEBRAE, 2007). Foi neste século que Richard Cantillon desenvolveu uma das 

primeiras teorias do empreendedor, sendo considerado por muitos o criador do termo. 

Já na metade do século XX instaurou-se a noção do empreendedor como homem 

inovador, ou seja, aquele que além da capacidade de criar e de compreender e contextualizar 

seus pensamentos tem também a capacidade de inovar em produtos e serviços buscando a 

satisfação dos clientes de forma criativa e satisfatória (DORNELAS, 2008). 

 

2.3 Empreendedorismo no Brasil 

 

Segundo Dornelas (2001), “o movimento do empreendedorismo no Brasil começou a 

surgir na década de 1990 quando instituições como o SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às 

Micro e Pequenas Empresas) e SOFTEX (Sociedade Brasileira para Exportação de Software) 

foram criadas”. O ambiente político e econômico não era favorável, e o empreendedor 

praticamente não encontrava assistência e informações para auxiliá-lo na trajetória 

empreendedora. 

Segundo as pesquisas do GEM um programa de abrangência mundial que vem 

realizando pesquisas sobre o nível da atividade empreendedora mundial, desde 1999, no Brasil, 

praticamente quatro em cada dez brasileiros adultos já possuem um negócio ou estão envolvidos 

com a criação de uma empresa. Em dez anos, a taxa total de empreendedorismo no Brasil 

aumentou de 23%, em 2004, para 39,3%, em 2015, representando um aumento de mais de dez 

pontos percentuais. 

Nesse sentido, o aumento do empreendedorismo por oportunidade retrata uma decisão 

mais planejada, com isso a probabilidade de sucesso do negócio amplia (GALVAN, 2014). No 

entanto, alguns fatores influenciam para a falência das MPE (micro e pequenas empresas), entre 

eles estão: ausência de comportamento empreendedor; falta de planejamento prévio à abertura 

do negócio; a necessidade da gestão do capital de giro nas empresas; deficiências na gestão 

empresarial; Insuficiência de políticas institucionais de apoio; variáveis macroeconômicas e 

problemas pessoais e familiares (FERREIRA, 2013).  

Segundo o SEBRAE (2007), uma melhoria na taxa de sobrevivência das pequenas e 

microempresas em nosso país se dá através de dois fatores: a melhoria do ambiente econômico 

e a maior qualidade empresarial. No ambiente econômico, foi observado uma redução e 

controle da inflação, a diminuição nas taxas de juros, o aumento do crédito para as pessoas 

físicas, e consequentemente um aumento no consumo, ou seja, nesse período o 

desenvolvimento dos negócios do Brasil foi positivo. 

 

2.4 TIPOLOGIAS 

 

2.4.1 Microempreendedor Individual (MEI) 

 

http://www.exame.com.br/topicos/empreendedorismo
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De acordo com o SEBRAE (2019), para ser registrado como Microempreendedor 

Individual é necessário faturar até R$ 81.000,00 por ano, ou R$ 6.750,00 por mês; não ter 

participação em outra empresa como sócio ou titular; ter ao máximo um empregado contratado 

que receba o salário mínimo ou o piso da categoria. A categoria do microempreendedor 

individual foi criada em julho de 2009 fruto da lei Complementar nº 128, criou condições 

especiais para que o trabalhador conhecido como informal possa se tornar um MEI legalizado 

(DANTAS, 2018).  

 

2.4.2 Microempresa (ME) 

 

De acordo com Pereira (2017), para se enquadrar no âmbito de microempresa, o 

empreendimento precisa ter receita bruta anual inferior ou igual a R$ 360.000,00. Para a 

formalização é preciso optar por uma das formas de tributações: Simples Nacional, Lucro Real 

ou Lucro Presumido; além de realizar o registro em uma junta comercial. Porém, se o lucro 

ultrapassar o limite para ME, o contrato social deverá ser revisto e seu regime tributário também 

deverá ser alterado.  

 

2.4.3 Empresa de Pequeno Porte (EPP)  

 

Segundo Pereira (2017), Negócios com limite de faturamento anual de R$ 4,8 

milhões podem ser enquadrados como EPP. O titular de uma Empresa de Pequeno Porte deve 

formalizar o negócio em uma Junta Comercial, optando por um dos regimes tributários 

(Simples Nacional, Lucro Real ou Lucro Presumido). “A empresa de pequeno porte não perderá 

o seu enquadramento se obter adicionais de receitas de exportação até o limite de R$ 

4.800.000,00” (SEBRAE, 2019). 

 

2.4.4 Pequena e Média Empresa (PME) 

 

Domingues (2018) afirma que para saber se a sua empresa é Pequena ou Média é preciso 

analisar a quantidade de funcionários. No setor industrial, Pequena Empresa é aquela que possui 

entre 20 e 99 funcionários, já a Média Empresa possui entre 100 e 499. No setor de serviços e 

comércio, Pequena Empresa é aquela que possui entre 10 e 49 funcionários, enquanto a Média 

Empresa possui entre 50 e 99. As pequenas e médias empresas (PME) e microempresas têm 

grande importância sócia econômica no Brasil, no que diz respeito à distribuição de empregos 

e renda (MEDEIROS, 2018). 

 

2.4.5 Empresa de Grande Porte (EGP) 

 

As grandes empresas são categorizadas em grupos I e II, obedecendo a critérios explícitos 

na medida provisória de nº 2.190-34 de 23 de agosto de 2001. Segunda a mediada, as empresas 

do grupo I são aquelas que possuem um faturamento anual acima de 50 milhões de reais. 

Posteriormente, as empresas do grupo II abrigam aquelas que possuem um faturamento anual 

igual ou inferior a cinquenta milhões de reais e superior a vinte milhões de reais (DANTAS, 
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2018). No que diz respeito à quantidade de funcionários, este tipo de empresa deve ter mais de 

500 trabalhadores se caso for uma indústria ou mais de 100 funcionários se for uma empresa 

do setor de comércio e serviços, de acordo com o (DANTAS, 2018). 

 

2.5 Conceitos sobre gestão do conhecimento  

 

A gestão do conhecimento é responsável por criar novas ideias e conceitos no contexto 

organizacional. De forma que, esses conceitos são incorporados em tecnologias, produtos e 

serviços pioneiros que atendem às demandas dos clientes e da sociedade. Esses novos 

conhecimentos são apresentados para toda a organização e exposto para o ambiente, 

representando um processo de inovação contínua que gera vantagem competitiva, sustentável 

e duradoura (NONAKA et al., 2000). 

Esse conhecimento pode ser transferido de duas maneiras: (1) a informação transfere o 

conhecimento de forma indireta por meio de veículos como palestras e apresentações 

audiovisuais; e (2) a tradição transfere o conhecimento de forma direta, de pessoa para pessoa, 

por meio do aprendizado pela prática (SEIBY, 1998). 

De acordo com Nokaka e Takeuchi (1997), o conhecimento é classificado em dois tipos, 

sendo: o conhecimento explícito (articulado em linguagem formal, afirmações gramaticais, 

expressões matemáticas, especificações, descrições, manuais etc), e o tácito (difícil de ser 

articulado na linguagem formal, é o conhecimento pessoal incorporado à experiência de 

trabalho e envolvem fatores intangíveis, como crenças, valores, objetivos pessoais, sistemas de 

valor etc). O conhecimento tácito é uma fonte importante de competitividade das empresas 

japonesas.  

Nesse contexto, a criação do conhecimento ocorre em três níveis: do indivíduo, do grupo 

e da organização, através das formas de interação do conhecimento e os níveis de criação do 

conhecimento. As formas de interação e os níveis de criação do conhecimento constituem o 

processo da criação de conhecimento, que tem quatro etapas: do tácito para o explícito, do 

explícito para o explícito, do explícito para o tácito e do tácito para o tácito (NONAKA; 

TAKEUCHI, 1997).  

 

2.5.2 Expansão da Gestão do Conhecimento 

 

No início da década de 1990, as organizações dão de cara com a necessidade de manter 

um progresso contínuo baseado em inovação, a qual é um processo pró-ativo em que a 

organização pode desenvolver novos conhecimentos na resolução dos problemas que vai 

criando e definindo no campo da sua atividade económica (MARTINS, 2018).  

Isso se acentua ainda mais com a abertura do mercado brasileiro aos demais países, as 

empresas passaram a enxergar o cliente como o principal objetivo de seu processo produtivo e 

não mais o produto resultado deste, claro, pois os clientes além de darem lucros, acabam dando 

uma resposta às vezes q imediata para a melhoria dos produtos ou dos processos produtivos 

(SANTIAGO, 2004).  

A capacidade da empresa para aprender a partir de vários agentes (desenvolvimento 

interno, relações de cooperação com os fornecedores e os clientes) ajuda a criar novas ideias 

refletidas na modernização contínua das suas atividades e no desenvolvimento de novos 
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produtos e serviços. Este fato demonstrou a importância de se atentar sobre as ações tomadas 

por seus concorrentes, definir planos e estratégias de atuação, criar redes de distribuição e 

estudar os ciclos de vida de produtos e serviços junto à tecnologia (SANTIAGO, 2004).   

Pode-se dizer que essas competências são um conjunto de capacidades e de tecnologias 

cuja aprendizagem somada, tanto ao nível individual como da organização, representa uma 

competência específica que tem como fator crítico de sucesso uma competência essencial 

(MARTINS, 2018). 

 

3. METODOLOGIA 

 

Trata-se de uma pesquisa descritiva e de caráter quantitativo. Segundo Gil (1999, p 81), 

“a pesquisa descritiva tem como principal objetivo descrever características de determinada 

população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre as variáveis”. A utilização de 

técnicas padronizada de coleta de dados é uma das suas principais características.  

De caráter quantitativo, pois pesquisa utilizará técnicas estatísticas para reunir e analisar 

os dados da pesquisa, que são baseados em números e podem ser apresentados com o uso de 

recursos como gráficos e tabelas, atributos esses que podem ser identificados como sendo uma 

Survey. (RAUPP e BEUREN, 2006). 

A pesquisa foi desenvolvida no bairro Nova Betânia no município de Mossoró no estado 

do Rio Grande do Norte. Segundo estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) divulgada em 2012, Mossoró possui uma população de 266.758 habitantes. De acordo 

com o IBGE a área total do município é de 2.110,207 quilômetros quadrados, o que lhe dá o 

título de maior município do estado do Rio Grande do Norte, em termos de extensão territorial.  

A fruticultura irrigada, a indústria salineira e a indústria extrativa são alguns dos 

segmentos econômicos de destaque na cidade. Conforme dados do Índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal (IDHM), das pessoas ocupadas na faixa etária de 18 anos ou mais, 5,67% 

trabalhavam no setor agropecuário; 4,50% na indústria extrativa; 8,52% na indústria de 

transformação; 9,78% no setor de construção; 0,76% nos setores de utilidade pública; 19,72% 

no comércio e 43,71% no setor de serviços. (PREFEITURA DE MOSSORÓ, 2019). 

 

A Figura a seguir, representa em um mapa a localização da cidade de Mossoró-RN. 
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Figura 1 – Localização da cidade de Mossoró no Estado do Rio Grande do Norte 

 

 
Fonte: IBGE (2017). 

 

Partindo de uma aplicação de questionários cuja temática usada baseava-se na coleta e 

pesquisa de dados realizada com empreendedores locais, onde pesquisados 49 empreendedores 

aleatórios de diversos setores. 

O questionário usado para traçar o perfil do empreendedor e do empreendimento local, 

conta com 23 questões, sendo elas objetivas e subjetivas. Este projeto, a ser seguido, trata-se de 

uma pesquisa voltada para a área de empreendedorismo no território potiguar sendo assim um 

projeto inovador, executado por estudantes da UFERSA e coordenado pelo prof. Dr. Maristélio 

da Cruz Costa, e tem como título “Mapeamento dos empreendimentos e perfil dos 

empreendedores dos municípios do Rio Grande do Norte’’. 

  O outro questionário trata-se do DGC (Diagnóstico de Gestão do Conhecimento) 

proposto por Bukowitz e Williams (2002), é dividido em sete seções que discutem cada 

processo de gestão do conhecimento. Cada seção tem originalmente uma lista de 20 afirmações 

que mede o quanto cada afirmação é fortemente descritiva, moderadamente descritiva ou 

fracamente descritiva sobre a Gestão do Conhecimento. O instrumento foi publicado 

originalmente em 1999 na língua inglesa e em 2002 ganhou sua tradução para a língua 

portuguesa, mantendo seu contexto voltado para as organizações privadas.  

O questionário pode ser definido como um conjunto de perguntas sobre um determinado 

tópico que mede a opinião do respondente, seus interesses, aspectos de personalidade e 

informação biográfica (YARENKO, HARRARI, HARRISON; LYNN, 1986). De acordo com 

Mattar (1994), as “principais vantagens do uso de questionário são: facilidade de aplicação, 

processo e análise; facilidade e rapidez no ato de responder; apresentam pouca possibilidade de 

erros; trabalham com diversas alternativas”.  

A pesquisa de campo foi realizada no período de janeiro a fevereiro de 2019, onde foram 

feitas visitas ao local e aplicação dos questionários. As visitas foram feitas pelo horário da 

manhã, e muitos empreendimentos infelizmente estavam fechados. Alguns empreendedores se 

sentiram um pouco recuados em relação aos questionários, isso foi um dos pontos que 

dificultaram a pesquisa, além da falta de tempo e recurso. 
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O processo envolveu os questionários estruturados com maior parte das perguntas sendo 

objetivas, possibilitando assim a codificação das respostas, tabulação dos dados e análise e 

interpretação destes. Foi utilizado o Software Microsoft Office Excel 2013 para a construção 

de gráficos e tabelas. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 Perfil dos empreendedores em Mossoró/RN.  

 

De acordo com a pesquisa realizada, 57,1% dos respondentes são homens e 42,9% são 

mulheres. E a maioria dos respondentes, o que corresponde a 49,0% do total, tem entre de 31 a 

40 anos. Isso pode ser explicado porque essas pessoas geralmente já possuem experiência de 

mercado ou possuem uma renda para abrir seu próprio negócio. 

A maioria dos respondentes tem o nível de escolaridade como ensino médio completo 

(44,9%), com nível superior completo (14,3%) e nível superior incompleto (30,6%). Essas 

qualificações são de grande importância, já que esses passaram a cuidar melhor das empresas 

tendo uma maior preocupação em termos de planejamento (MEDEIROS, 2018). 

No que se refere ao período de abertura dos negócios dos respondentes, nota-se que a 

maioria dos negócios iniciou em média de 1-5 anos (67,3%). Acredita-se que crise pela qual o 

nosso país e estado está passando nos últimos anos também é um fator que vem fazendo com 

que as pessoas se sentem no desejo de buscar outros meios de sobrevivência e adquirir 

independência profissional (CAVALCANTE, 2018). 

Em relação ao ramo pela qual as empresas dos respondentes são destinadas, foi 

observado que uma grande paridade nos ramos de comércio (53,1%) e serviço (46,9%) na área 

estudada, pois o bairro de Nova Betânia além de ser um bairro residencial, é um bairro bem 

centralizado, com grandes avenidas que liga pontos importantes da cidade. Com isso explica-

se o fato de não haver indústrias na pesquisa. 

No que tange o registro das empresas dos respondestes, todos afirmaram que seus 

respectivos empreendimentos possuem registro junto à Receita Federal, JUCERN ou FIERN, 

correspondendo a 100%. Isso se dar principalmente pelas exigências necessárias para abertura 

de empresas funcionarem de forma legal e pela fiscalização mossoroense. 

No que se refere à realização de empréstimo público, percebeu-se que há uma grande 

diferença entra as respostas, já que apenas 18,4% dos respondentes possuem algum tipo de 

empréstimo público, e o restante (81,6%) não possuem. Isso pode ser explicado pelo medo que 

as pessoas têm em fazer empréstimos públicos para algum investimento e não alcançarem o 

retorno financeiro esperado, podendo levar ao endividamento devido às altas taxas de juros que 

são cobradas pelos mesmos (CAVALCANTE, 2018). 

Segundo Costa (2009), os empreendedores precisam de suporte e auxílio do governo 

para que seus negócios possam crescer com estabilidade, assim oferecendo mais oportunidades 

de emprego, já que o Brasil depende muito de sua população empreendedora. 



 
 

240 
 

UERN | Mossoró – RN, 02 a 06 de setembro de 2019 
VI CONgest – Congresso de Economia & Gestão 

Com relação à quantidade de funcionários que as empresas possuem, percebeu-se que a maioria 

dos empreendedores que responderam à pesquisa possui em suas empresas um número de 

funcionários entre 1-9 (77,6%). Apenas um dos 49 empreendimentos pesquisados não possui 

funcionários (2,0%) por se tratar de uma MEI. . 

Quanto à distribuição dos respondentes segundo o porte das suas empresas, observou-

se que o maior número de respondentes correspondem as microempresas (77,6%), e em seguida 

as pequenas empresas (20%). O porte das empresas foi dividido de acordo com o seu ramo, 

número de funcionários e faturamento mensal ou anual. Mesma divisão feita por alguns autores 

e portais empreendedores, como por exemplo o SEBRAE. Isso explica a grande quantidade de 

micro e pequenas empresas na região. 

No que tange os resultados referentes ao uso da tecnologia, apesar de haver algumas 

empresas ainda que não utilizam de tecnologia (26,5%), a grande maioria das empresas 

pesquisadas fazem uso de tecnologia (73,5%). A quantidade de jovens empreendedores 

inseridos no mercado pode explicar um pouco essa tabela. 

Apesar da pouca experiência, mas com uma vontade enorme de criar novas maneiras de 

empreender, os empreendedores segundo Menezes (2003) é o indivíduo de muitos atributos, 

dentre eles nota-se um comportamento criativo e inovador, inovação essa que geralmente utiliza 

novas tecnologias. 

Quanto a finalidade da tecnologia dentro das empresas, dentre as variadas opções sobre 

a finalidade da tecnologia nas empresas, a que possui o maior número de respondentes foram 

aquelas empresas que fazem o uso da tecnologia para fins da empresa e pessoais (61,1%), 

seguida daquelas que consideram o uso da tecnologia para fins da empresa (25,0%), e apenas 

13,9% fazem o uso da tecnologia para fins pessoais. 

No que diz respeito as ferramentas tecnológicas utilizadas pelas empresas, observou-se 

que a maioria dos empreendedores que responderam à pesquisa utiliza a planilha eletrônica 

dentro da empresa (38,9%), seguido daqueles que utilizam software específico para uso da 

empresa (27,8%).  

Com relação à forma de divulgação das empresas, há uma grande crescente nas redes 

sociais como forma de divulgação do empreendimento, com isso acaba havendo uma 

comunicabilidade maior entre cliente e empreendedor, e assim tem-se um feedback direto dos 

clientes. É notório como o empreendedorismo invadiu as mídias sociais, e como as mídias 

sociais invadiram o mercado atual. Mas mesmo com essas inovações, os empreendedores não 

deixam de utilizarem as formas de divulgações mais tradicionais como rádio, panfletos e carros 

de som. 

No que tange o carácter das empresas, a maioria das empresas é de caráter privado 

(42,9%), seguida do percentual de empresas de caráter rede (34,7%). Isso pode ser explicado 

pelo ramo de negócio, porte da empresa ou como surgiu o negócio (Tabela 17). 

Quanto ao uso do estabelecimento das empresas, há poucos estabelecimentos próprios (22,4%), 

onde a maioria é alugado (77,6%). Isso se dá pela localização e o estilo do bairro, pois a poucos 

anos é que o bairro Nova Betânia vendo crescendo em relação ao comércio.  
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Se tratando do desenvolvimento de outros tipos de negócios ou melhorias, ficou 

perceptível que uma pequena diferença nos números acima, onde 44,9% dos entrevistados 

buscam por outro negócio ou por melhorias, e 55,1% não. Isso se dá pela estabilidade que as 

pessoas já adquiriram, ou seja, evitam novos desafios e responsabilidades, ou acômodo, medo 

de investirem e não obterem o retorno esperado. 

No que diz respeito à ideia do surgimento da empresa a maioria dos respondentes abriram 

seus negócios porque viram oportunidade no mercado (42,9%), seguido daquelas empresas que 

surgiram da ideia de franquia (22,4%) e pela procura por independência profissional (14,3%).  

De acordo com Galvan (2014), mais de 80% dos brasileiros consideram o 

empreendedorismo como uma opção de carreira. O aumento do empreendedorismo por 

oportunidade demonstra uma decisão mais planejada, com isso a probabilidade de sucesso do 

negócio aumenta. 

Quanto a existências de outros negócios, vale frisar a diferença existente nas respostas. A 

maioria dos respondentes não possuem outros tipos de negócios (67,3%), isso pode ser 

explicado pela falta de tempo em poder se responsabilizar por mais uma empresa ou até mesmo 

questão de satisfação financeiramente com o já existente (CAVALCANTE, 2018). Enquanto 

32,7% possuem outros tipos de negócios. 

Ademais, o perfil de empreendedores quanto à única atividade de sustento aponta uma 

grande diferença entre as respostas, onde 73,5% responderam que o seu empreendimento não é 

sua única atividade de sustento, já 26,5% responderam que sim. Nota-se um certo receio desses 

empreendedores de dependerem apenas dessa única atividade de sustento e por fim não 

alcançarem os objetivos desejados. 

 

4.2 Diagnóstico da gestão do conhecimento dos empreendimentos pesquisados 

 

A Tabela a seguir, exibirá os resultados do questionário sobre Gestão do Conhecimento, 

questionário proposto por Bukowitz e Williams (2002) que trata do DGC (Diagnóstico de 

Gestão do Conhecimento). Essa tabela mede o nível de concordância do respondente.  

Tabela 1 - Nível de concordância em relação as questões da escala GC 

Questões da escala GC 
Discordo 

totalmente 

Discordo 

parcialmente 
Indiferente 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

totalmente 
Total 

Antes que as pessoas tratem 

dos problemas, elas consideram 

o contexto geral no qual o 

problema ocorreu.  

0,0% 6,1% 32,7% 24,5% 36,7% 100% 

Construímos modelos, para os 

nossos sistemas de tomada de 

decisões, para entender melhor 

por que os fatos acontecem 

daquela maneira. 

14,3% 12,2% 40,8% 16,3% 16,3% 100% 
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As equipes engajam-se em 

experiências de aprendizagem 

fora do local de trabalho para 

encontrarem maneiras 

melhores de trabalharem 

juntas. 

2,0% 10,2% 36,7% 36,7% 14,3% 100% 

 

Utilizamos jogos e simulações 

relacionados com o trabalho 

para pensar mais claramente 

sobre as nossas situações de 

negócios. 

6,1% 16,3% 36,7% 22,4% 18,4% 100% 

 

Refletir sobre as lições 

aprendidas com as experiências 

de trabalho é uma prática 

estabelecida na nossa 

organização. 

12,2% 8,2% 30,6% 26,5% 22,4% 100% 

As pessoas aplicam o que 

aprenderam fora da 

organização ao seu trabalho. 

0,0% 4,1% 22,4% 34,7% 38,8% 100% 

Geralmente, quando as pessoas 

terminam projetos, elas tomam 

o tempo necessário para reunir-

se com a sua equipe e analisar 

o que deu errado e o que 

poderia ter sido melhor. 

4,1% 4,1% 32,7% 28,6% 30,6% 100% 

 

O nosso processo de 

planejamento inclui olhar para 

uma série de cenários, de modo 

que possamos pensar em como 

responder em situações 

diferentes. 

6,1% 10,2% 32,7% 26,5% 24,5% 100% 

 

Com frequência, o nosso 

processo de aprendizagem 

inclui obter o retorno dos 

beneficiários. 

0,0% 0,0% 18,4% 26,5% 55,1% 100% 

Quando ocorre uma falha, a 

nossa primeira resposta é não 

determinar a culpa. 

18,4% 14,3% 32,7% 22,4% 12,2% 100% 

Na nossa organização, as 

pessoas exibem uma 

curiosidade natural. 

10,2% 12,2% 30,6% 24,5% 22,4% 100% 

As pessoas admitem quando 

falham. 
12,2% 16,3% 36,7% 16,3% 18,4% 100% 



 
 

243 
 

UERN | Mossoró – RN, 02 a 06 de setembro de 2019 
VI CONgest – Congresso de Economia & Gestão 

As pessoas aplicam as ideias 

que desenvolveram em 

trabalhos anteriores às 

situações novas. 

10,2% 12,2% 34,7% 12,2% 30,6% 100% 

Quando temos um grande 

sucesso, conversamos sobre o 

que fizemos de certo. 

0,0% 4,1% 24,5% 28,6% 42,9% 100% 

Na nossa organização, o 

fracasso é considerado uma 

oportunidade para aprender. 

4,1% 8,2% 26,5% 24,5% 36,7% 100% 

A nossa organização apoia 

atividades de grupo que 

promovem a aprendizagem 

mútua. 

6,1% 10,2% 32,7% 20,4% 30,6% 100% 

 

Em uma ocasião ou em outra, 

todos na nossa organização 

“põem as mãos na massa” para 

ter a experiência em primeira 

mão das consequências das 

suas decisões. 

2,0% 4,1% 30,6% 26,5% 36,7% 100% 

 

Aprender com as falhas está 

incorporado a como 

conduzimos o trabalho 

subsequente. 

4,1% 10,2% 20,4% 30,6% 34,7% 100% 

 

Tentamos assegurar que as 

pessoas tenham algumas 

responsabilidades em comum, 

de modo que seja mais fácil 

aprender uns com os outros. 

12,2% 18,4% 24,5% 26,5% 18,4% 100% 

Tratamos as discordâncias 

como oportunidades para 

aprender com os outros. 

6,1% 14,3% 34,7% 20,4% 24,5% 100% 

Fonte: Autoria própria (2019) 

Apesar de um grande número dos respondentes concordarem totalmente (28,3%) com 

as afirmações, a maioria marcou como indiferente (30,6%), e a minoria discordam totalmente 

(6,5%). Oque pode ser analisado de acordo com os dados a cima, é que algumas empresas fazem 

uso da gestão do conhecimento, mesmo sem saberem o que é ou como funciona. 

Foi observado e feito um levantamento de evidencias que as empresas de maior porte, 

com mais investimentos e funcionários, são as empresas que fazem o uso da Gestão do 

Conhecimento com mais frequência. Pois quanto maior era o nível de concordância da empresa 

sobre as afirmações, mais claro seria que aquela empresa fazia o uso da Gestão do 

Conhecimento. 
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Como na região pesquisada há uma grande quantidade de pequenas empresas, empresas 

com poucos funcionários, pouco se nota a Gestão do Conhecimento ali dentro. A falta de 

gestores qualificados, funcionários despreparados e/ou sem qualificação, dificulta a 

implementação desse novo conceito, assim a empresa tem dificuldade de crescimento e 

gerenciamento. 

As empresas que se mostraram maiores e mais organizadas, procuram implementar 

práticas de Gestão do Conhecimento, procuram aproximar naturalmente as pessoas que fazem 

parte da organização; demonstram reconhecimento aqueles que se antecipam em relação a 

ideias, valorizam suas atitudes, estimulam a troca de conhecimento entre elas, estimula os 

ganhos, divulgam os resultados destes esforços, de forma a estimular aqueles que ainda não 

adquiriram estas práticas.  

 

5 CONCLUSÕES 

 

De acordo com o tema geral da pesquisa, vale destacar que muitos empreendimentos 

fazem o uso da gestão do conhecimento, mesmo sem saberem o conceito em si. Por ser uma 

estratégia de negócio para dentro e fora da empresa, os empreendedores acabam tendo uma 

noção de como facilitar e melhorar o dia a dia da empresa e dos clientes. Com isso, pode-se 

dizer que resultou vários benefícios dentro desses pequenos negócios; fazendo com que o 

produto chegue com qualidade ao cliente, que se tenha um bom planejamento dentro da 

organização, e principalmente que a empresa tenha um desenvolvimento favorável. 

Em relação aos objetivos específicos, o primeiro objetivo consistiu em fazer um 

mapeamento das características e o perfil sócio demográfico dos empreendimentos da área 

comercio do bairro Nova Betânia no município de Mossoró-RN. Os dados mostram que maioria 

dos respondentes é do sexo masculino, com idade entre 31 a 40 anos e maior parcela ensino 

médio completo.  

Já o segundo objetivo específico tinha o intuito de identificar o nível de gestão do 

conhecimento dos empreendedores selecionados. Que ao se analisar os fatos, constata-se que o 

nível ainda é baixo, pois há poucas pessoas informadas sobre este tema no mercado, problema 

esse que pode ser explicado por falta de uma boa gestão, e por isso não há ou há pouca aplicação 

da Gestão do Conhecimento nos empreendimentos. 

Quanto ao terceiro objetivo específico, que visa verificar a utilização da gestão do 

conhecimento destes empreendedores, nota-se que perguntado aos empreendedores se eles 

conheciam o conceito de Gestão do Conhecimento muitos não souberam responder, mas mesmo 

sem saberem, uma boa parte deles fazem o uso da Gestão do Conhecimento de uma forma 

indireta e, apenas os empreendimentos de maior porte fazem o uso evidente deste conceito.  

Entende-se que a presente pesquisa contribuiu para a geração de conhecimento sobre o 

tema estudado, de modo a auxiliar aos empreendedores identificando possibilidades de 

negócios para quem deseja investir seus recursos em um novo negócio ou desejem aperfeiçoar 

sua atuação empresarial. Contribuirá também para mostrar que a Gestão do Conhecimento está 

sendo aplicada no mercado e os benéficos alcançados através da sua utilização. 
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Por ter se limitado apenas ao bairro de Nova Betânia, este estudo deveria ser aplicado 

em toda cidade Mossoró e em outras do estado do Rio Grande do Norte. Poderia também ser 

feita uma pesquisa de Gestão do Conhecimento relacionadas a outras áreas, já que pouco se 

encontra trabalhos sobre este tema. Seria de extrema relevância se houvesse uma pesquisa 

qualitativa, pois traria uma riqueza de detalhes maior ao trabalho. Provavelmente, seria um 

estudo que faria os gestores buscarem cada vez mais por técnicas modernas e mais competentes 

para seu negócio, garantindo produtos e serviços de qualidade para a sociedade. 
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Resumo 

O presente projeto tem como objetivo traçar o perfil dos empreendedores que atuam na zona 

norte de Mossoró-RN e verificar a consciência ambiental dos gerentes/proprietários. Trazendo 

o conceito de empreendedorismo, uma abordagem de sustentabilidade e uma definição de 

consciência ambiental, fazendo uso da análise quantitativa e do método descritivo, a partir dos 

dados obtidos por um questionário de análise do perfil dos empreendedores locais do projeto 

do professor Maristelio Cruz, e outro questionário para mensuração da consciência ambiental 

dos respondentes de Otto, Silva e Silveira-Martins (2017), que obtiveram retorno de 43 

estabelecimentos comerciais. Foi verificado que os gerentes/proprietários das empresas 

questionadas têm consciência de suas responsabilidades com o meio ambiente e com a 

sociedade. 

Palavras-chave: Consciência Ambiental. Sustentabilidade. Perfil Empreendedor. 

empreendedores. 

Abstract 

O presente projeto tem como objetivo traçar o perfil dos empreendedores que atuam na zona 

norte de Mossoró - RN e verificar uma consciência ambiental dos gerentes / proprietários. 

Traçar o conceito de empreendedorismo, uma abordagem de sustentabilidade e uma definição 

de consciência ambiental, fazer uso da análise quantitativa e fazer o uso de métodos descritivos, 

a partir de dados para fazer um questionário de análise do perfil dos empreendedores locais do 

projeto do professor Maristelio Cruz, e Outro questionário para mensuração da consciência 

ambiental dos respondentes de Otto, Silva e Silveira-Martins (2017), que obteve retorno de 43 

unidades comerciais. This data the gerient / inheritance of companies has consciousness of its 

inheritance with the environment environment and com a sociedade. 

Key words:  Environmental Awareness. Sustainability. Profile Entrepreneur. Entrepreneurs.   

 

 

1. Introdução 

 

O empreendedorismo é um conceito que tem sido bastante difundido nas ultimas 

décadas, em decorrência do sucesso nas maiores economias do mundo. No Brasil acredita-se 

que uma das razões que contribuem para a sua valorização é a busca pela vitalidade das 

pequenas empresas, tendo em vista a longevidade dos pequenos negócios e a procura de grandes 
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empresas por novas alternativas, visando manter a competitividade com os concorrentes, além 

do aumento de números de desempregados que buscam independência financeira e criam seus 

próprios negócios, mesmo sem conhecimento no ramo administrativo (DORNELAS, 2001). 

O Ministério do meio ambiente do Brasil apontou que existe um aumento da consciência 

ambiental em todas as regiões do Brasil e verificou que as pessoas estão cada vez mais 

conscientes das consequências que suas atitudes podem gerar no meio ambiente, entretanto, 

essa consciência ainda é predominante em pessoas com alto nível de escolaridade, com renda 

alta e moradores de grandes centros urbanos (MENDES, 2006). 

Nesse contexto, pequenas empresas também estão desenvolvendo ações sustentáveis, 

assumindo uma posição de responsabilidade social e ambiental e mantendo, assim, uma relação 

mais estreita com a sustentabilidade do planeta. Para que esse caminho seja seguido é preciso 

compreender que as organizações devem tomar suas decisões guiadas por três diretrizes que 

são: social, que se preocupa com a sociedade e a responsabilidade da empresa diante da mesma; 

ambiental, que busca a conscientização da reponsabilidade da empresa com o meio ambiente; 

e econômica, que visa o futuro da própria organização, calculando os impactos gerados por ela 

própria (PEREIRA, 2007). 

É importante ressalvar que devido à competitividade que existe no meio empresarial, se 

faz necessário uma mudança no modelo de desenvolvimento que não se preocupa com o 

agravamento de questões ambientais e sociais. A pressão imposta pelos consumidores, também 

precisa ser levada em consideração, pois estes veem a preocupação das empresas com o meio 

ambiente, com práticas sustentáveis e com o desenvolvimento econômico e social, um 

diferencial na escolha por seus fornecedores (ARAUJO; CARVALHO; CASTRO, 2013).  

Este trabalho vem somar-se a outros trabalhos acadêmicos que estão relacionados a 

temas sobre empreendedorismo e consciência ambiental, trazendo uma relação entre essas duas 

temáticas, a fim de disponibilizar mais uma possibilidade de literatura aos interessados nestas 

áreas. Sendo, portanto, de suma importância para a conscientização dos deveres sustentáveis 

dos empreendedores, que tendo essa consciência proporcionaram a sociedade uma melhor 

qualidade de vida em consonância com o meio ambiente, sabendo que é dever de cada um 

cuidar deste, para que as gerações; atual e futura não sejam prejudicadas. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

      2.1 Empreendedorismo 

O empreendedorismo é responsável pela criação de novos negócios e pelo crescimento 

do mesmo, assim como parte fundamental na economia do país, a partir do encontro de uma 

oportunidade lucrativa com um indivíduo empreendedor que seja responsáveis por criar um 

produto, serviço ou até mesmo um novo mercado inovador capaz de gerar lucros vantajosos 

para estes. Para isso o individuo empreendedor necessita saber a hora de agir e iniciar um novo 

empreendimento, não se deixando intimidar pelo medo da incerteza, arriscando em um novo 

negócio promissor (HISRICH; PETERS; SHEPHERD, 2014). 

O empreendedorismo pode ser definido pela atividade exercida por um individuo que é 

capaz de perceber uma oportunidade valiosa de obter lucro de forma sustentável e desenvolve 

formas de alcançar a viabilidade de transformar essa oportunidade em realidade. Um 

empreendedor não é apenas uma pessoa que cria algo novo e sim uma pessoa que enxerga uma 

oportunidade lucrativa dando novas usualidades a matérias primas já existentes (BARON: 

SHANE, 2007). 
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2.2 História Do Empreendedorismo 

A primeira noção apresentada sobre empreendedorismo foi dada pelos franceses ao 

criarem o termo empreendedor para distinguir empreendedor de capitalista, aquele que era 

responsável por fornecer capital, porém depois desta diferenciação o empreendedor passou a 

ser levemente confundido com um administrador. No inicio a definição dada a 

empreendedorismo estava ligada a habilidade de conduzir os negócios e transformar recursos 

em negócios lucrativos (IPED, 2015). 

O empreendedorismo começou a tomar forma no Brasil, na década de 90 com a criação 

de mecanismos de apoio a microempreendedores como o SEBRAE e a SOFTEX, antes desse 

período não havia nenhum tipo de orientação a possíveis empreendedores. Já em 2000, uma 

década após o empreendedorismo ter recebido suporte por parte desses órgãos, no relatório 

executivo do GEM, o Brasil apareceu como o país com a melhor relação entre o número de 

habitantes adultos que começaram seus próprios negócios (DORNELAS, 2001).  

Em 2016, o CEMPRE continha 4,5 Milhões de empresas com idade media de 11,2 anos. 

Uma análise realizada pelo IBGE de 2011 ate 2016 mostrou que apenas 38% das empresas 

nascidas em 2011 sobreviveram (IBGE, 2018). No ano seguinte, o relatório da GEM concluiu 

que 36,4% dos brasileiros adultos (18-64 anos) estão conduzindo algum tipo de 

empreendimento (IBQP, 2017).  

 

2.3 Tipos De Empreendedores 

Não é possível definir o empreendedor como sendo um tipo único, então a seguir 

apresentar-se-á tipos de empreendedores definidos por Dornelas (2008) e por Bernardi (2010) 

que costumamos encontrar corriqueiramente. 

 

2.3.1 Empreendedor Nato/Mitológico 

São com certeza os mais famosos, com suas fantásticas historias, muitas vezes começam 

seus impérios grandiosos do nada. a maioria de empreendedores ocidentais desse tipo são 

imigrantes ou descendentes de imigrantes que se envolvem totalmente na missão de realizar 

seus sonhos, um empreendedor do tipo nato é o famoso Silvio Santos que hoje é dono de um 

verdadeiro império (DORNELAS, 2008). 

 

2.3.2 Empreendedor Serial/Que Cria Novos Negócios 

Esse empreendedor é aquele que não se satisfaz com apenas um empreendimento mas 

busca outras possibilidades, ele não se contenta em ser um empresário que trabalhe para tornar 

seu negócio em uma grande corporação, mas gosta da adrenalina de investir em novas 

oportunidades. Tem uma capacidade diferenciada de motivar suas equipes a fim de entusiasma-

los a conseguir o que ele almeja para seus novos negócios. Este tipo de empreendedor precisa 

sempre de um novo desafio para se manter motivado, e que por ter historias de tentativas que 

não deram certo busca sempre uma nova historia de superação para o próximo empreendimento 

(DORNELAS, 2008). 



 
 

251 
 

UERN | Mossoró – RN, 02 a 06 de setembro de 2019 
VI CONgest – Congresso de Economia & Gestão 

 

2.3.3 Empreendedor Social 

O empreendedor social é aquele que tem como missão oferecer um mundo melhor para 

a sociedade, não trabalha pelo sucesso próprio, mas pelo bem comum. Criando organizações 

que suprem necessidades deixadas pelo governo, esse tipo fenomenal de empreendedor surge 

em países em desenvolvimento. Ele não objetiva conquistar um grande patrimônio, mas é 

motivado por gerar oportunidades para outros (DORNELAS, 2008). 

 

2.3.4 Empreendedor por opção ao desemprego 

Uma modalidade arriscada originada pelo desemprego e a necessidade de sustento que 

o leva a arriscar na incerteza começando um novo empreendimento que pode ter sucesso se 

houver características empreendedoras e pode dar certo também sem essas características 

dependendo de como a oportunidade irá ser encarada como uma chance de ter seu próprio 

negócio e não como um passa tempo ate conquistar um novo emprego (BERNARDI, 2010). 

 

2.3.5 Empreendedor Herdeiro 

 

Nem sempre tem características de um empreendedor, pois ele é responsável por dar 

continuidade ao negócio da família em que ele foi treinado desde cedo para assumir, o que pode 

dar sucesso a empresa é o fato das características empreendedoras presentes nele, se não houver 

tais características o negócio pode ruir (BERNARDI, 2010). 

 

2.3.6 Empreendedor Normal/Planejado 

 

Segundo Dornelas (2008) o empreendedor normal é aquele que pensa no futuro, que 

calcula os riscos, que pensa nos próximos passos a serem dados e que trabalha guiado por metas. 

O empreendedor normal não é o tipo de empreendedor mais comum nas estatísticas, no entanto 

fazendo uma análise com empreendedores mais bem sucedidos é possível constatar que o 

planejamento é o item mais comum em suas carreiras mesmo eles não se encaixando no tipo de 

empreendedor Normal/Planejado. 

 

2.4 Dimensões da Sustentabilidade 

 

Para muitos autores, sustentabilidade é uma estratégia adicionada a produtos e serviços 

para agregar-lhes valor. Porém, para a maioria o seu conceito teve origem nas reuniões 

organizadas pela ONU no século passado, de forma que ela pode assumir dois sentidos: ativo e 

passivo (BOFF, 2017). 
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O sentido ativo engloba os procedimentos que são desenvolvidos para que a terra e seus 

biomas se mantenham vivos, alimentados, protegidos e nutridos contra ocasionais riscos 

naturais que possam surgir; e o sentido passivo, que é aquilo que a terra faz para proteger um 

ecossistema da ruina, para isso a terra e os biomas precisam ter condições para essa proteção, 

conservação e fortalecimento (BOFF, 2017). 

Para Veiga (2010) explicar sustentabilidade não é uma tarefa fácil e defini-la muito 

menos, porem não é possível impedir que o uso deste termo seja empregado nos mais variados 

contextos mesmo que não seja possível provar que tais comportamentos sejam sustentáveis, 

mas esse foi o caminho escolhido para deixar claro que algum esforço esta sendo feito na 

direção da responsabilidade ambiental. 

 

2.5 Consciência Ambiental 

Por causa da busca incessante do progresso econômico mundial, o uso inadequado dos 

recursos naturais, por muito tempo, não foi levado em conta, porém notou-se que as leis do 

mercado seguem um caminho contrario ao caminho da sobrevivência do planeta e que é 

necessária uma mudança no percurso, que visa uma conscientização ecológica, ligada a 

proteção do meio ambiente sendo esta uma responsabilidade de todos os países do mundo 

(GOMES, 2006; SIRVINSKAS, 2018). 

A consciência ambiental não é a solução para todos os problemas ambientais do planeta, 

entretanto não é um investimento sem retorno conscientizar os cidadãos sobre seus direitos de 

usufruir do direito a vida e também dos seus deveres de preserva-la para as futuras gerações 

(REIGOTA, 2010), 

 

2.6 A importância da consciência ambiental nas organizações 

No século XIII aconteceu uma das maiores revoluções da historia humana, essa 

revolução que começou na Inglaterra foi chamada revolução industrial e deu inicio a uma 

relação entre industrialização e meio ambiente que viria a ser prejudicial (DIAS, 2009). 

No século XXI a competição empresarial acirrou cada vez mais, por esta razão as 

empresas tem buscado características que as diferenciem das demais, como mão de obra 

qualificada, informação, racionalização dos custos e otimização dos resultados (ARAUJO; 

CARVALHO; CASTRO, 2013).  

Entretanto, o desenvolvimento do conhecimento humano e as novas descobertas feitas 

ao longo da historia tem acelerado cada vez mais o processo de produção, que 

consequentemente tem feito com que o homem dê cada vez menos importância ao mundo 

natural e se coloque no centro. Isso tem afetado a natureza e seus recursos naturais. Por isso a 

sustentabilidade surge como solução para que as futuras gerações estejam asseguradas do seu 

bem-estar (BURSZTYN; BURSZTYN, 2013). 

A sustentabilidade aplicada nas organizações não é um custo desnecessário e sim um 

investimento, pois a consciência ambiental nas organizações traz visibilidade e aceitação pelos 

clientes sendo um diferencial competitivo. O uso de energias renováveis, captação de agua da 

chuva e criação de alternativas ao uso de carros como bicicletário, são possibilidades 

sustentáveis que além de diminuir os custos da empresa, valorizam os clientes e os fazem 

perceber a importância dada pela empresa a sociedade (CRUZ, 2015). 
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3. METODOLOGIA 

A natureza do processo de pesquisa usado neste trabalho é descritiva com abordagem 

quantitativa, visando descrever a relação do empreendedorismo e consciência ambiental nos 

comércios da zona norte de Mossoró/RN. Pesquisa quantitativa é um tipo de pesquisa que, por 

meio do desenvolvimento e aprimoramento de técnicas de extrações de amostras e coletas de 

dados, alcança níveis de confiança aceitáveis, no uso sistemático de cálculos probabilísticos e 

estatísticos, por meio de programas computacionais (CHIZZOTTI, 2018).  

A pesquisa descritiva estuda uma determinada população, relacionando variáveis das 

questões abordadas de acordo com os objetivos e podem dar uma nova visão acerca do 

problema (LOPES, 2006). Para Gil (2002) pesquisa descritiva é aquela que busca descrever 

características de uma população ou um fenômeno corrido utilizando técnicas padronizadas de 

coletas de dados como questionários e observação sistemática 

Para a realização deste trabalho foi utilizado o questionário, como um instrumento de 

coleta de dados que contêm uma série de perguntas abertas (que podem ser respondida com as 

próprias palavras do entrevistado), e fechadas (que oferecem duas alternativas), de forma 

ordenada, que foram respondidas pelos entrevistados depois de explicada a importância, 

necessidade e natureza da pesquisa, com o intuito de convencer o entrevistado a contribuir com 

a pesquisa.  

Para dar suporte a esta pesquisa um questionário sobre empreendedorismo que foi 

derivado de um projeto de pesquisa coordenado pelo prof. Dr. Maristelio da Cruz Costa, 

cadastrado na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação sob o código PIF0040-2017 cujo título 

é “MAPEAMENTO DOS EMPREENDIMENTOS E PERFIL DOS EMPREENDEDORES 

DOS MUNÍCIPIOS DO ESTADO DO RN”, neste foram feitas 24 perguntas com relação a 

empresa e ao proprietário, como idade do estabelecimento, faixa etária do proprietário, 

quantidade de funcionários, formas de divulgação, uso de tecnologia, como surgiu à ideia de 

montar a empresa, entre outras perguntas. 

Foi aplicado também um questionário de mensuração da consciência ambiental, 

validado por; OTTO, SILVA e SILVEIRA-MARTINS (2017), sob o código DOI: 

10.5902/19834659 25201, com 13 perguntas. 

Os dados foram coletados pessoalmente no mês de Janeiro de 2019 no bairro Santo 

Antônio mediante a aplicação dos questionários descritos anteriormente, aplicados e 

respondidos oralmente pelos Proprietários/Gerentes dos empreendimentos. O acesso ao bairro 

se deu de forma fácil e os trajetos percorridos no referido bairro sem nenhuma dificuldade. 

Auxiliado pelos programas Word e Excel da Microsoft Office, os dados obtidos em 

pesquisa foram compilados e apresentados na forma de tabelas que mostram dados 

quantitativos e que são avaliados pela referencia teórica presente neste trabalho. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 Análise descritiva dos empreendedores 

O gênero dos proprietários/gerentes dos comércios do bairro Santo Antônio em 

Mossoró/RN que participaram das entrevistas em sua maioria são do sexo masculino com 

65,12% enquanto que a porcentagem de mulheres que responderam o questionário é de 34,88%, 

esses resultados são coerentes quando comparando com o percentual nacional mostrado pelo 

IBGE (2016), em que 69% dos empreendedores são do sexo masculino. 
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A faixa etária da maior parte dos respondentes tem entre 21-30 anos com 27,91% 

seguido das idades entre 41-50 anos com percentual de 25,58%. Uma explicação possível para 

que a idade de mais da metade dos respondentes estar compreendidas entre 21 a 30 anos e 41 a 

50 anos, pode ser relacionada à busca por independência financeira, sendo relacionados ao 

empreendedorismo por necessidade e pelo fato de jovens tentarem iniciar seu próprio negócio, 

buscando identificação com o empreendedorismo nato. 

Foi possível observar também que 37,21% dos investigados possui o ensino médio 

completo enquanto que apenas 13,95% possuem ensino superior completo, a partir desses dados 

podemos perceber que assim como em nosso país quem mais empreende são os que têm ensino 

médio completo (SEBRAE, 2014). 

No que se refere ao tempo de atuação dos empreendimentos no bairro Santo Antônio 

podemos perceber que a maioria dos negócios do bairro tem menos de 5 anos enquanto que a 

média de idade das empresas brasileiras é de 11,2 anos (IBGE, 2018). Um dos diversos motivos 

que fazem muitos negócios fracassarem pode está relacionado à falta de experiência, 

principalmente dos empreendedores por necessidade, que acabam sucumbindo às dificuldades 

enfrentadas em seus respectivos negócios. 

Os empreendimentos analisados têm um equilíbrio bastante notório entre comercio e 

serviço, bastando observarmos a tabela acima onde o comércio e o serviço são responsáveis por 

46,51% e 44,19% respectivamente pelos setores de atuação dos empreendimentos, exatamente 

o que um dos relatórios mais recentes do IBGE (2018) aponta, uma forte atuação do comercio 

e serviço e atuação não tão contundente da indústria. 

Pode-se observar que 83,72% dos entrevistados eram os gerentes/proprietários e 16,28% 

foram funcionários autorizados a responder os questionários aplicados nos estabelecimentos. 

 

Na tabela a seguir podemos observar a condição das empresas em relação aos seus 

registros. 

 

Tabela 01 – Registro da empresa 

Registrada Frequência Percentual (%) 

Não 22 51,16 

Sim 21 48,84 

Total Geral 43 100,00 

Fonte: Autoria Própria, (2019). 

Os empreendimentos entrevistados mostram uma divisão equilibrada onde das 43 

empresas entrevistadas 22 não são registradas equivalendo a 51,16% e 21 são registradas 

equivalendo a 48,84%, onde as que estão registradas percebem desvantagem em relação as que 

não estão registradas pelo fato de que as que não estão registradas podem vender os produtos 

por um preço menor e mais atrativo ao cliente. 

A tabela 02 mostra a porcentagem de empresas que possui empréstimos públicos e a 

porcentagem das que não tem. 

Tabela 02 - Empréstimo público 
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Possui empréstimo público Frequência Percentual (%) 

Não 37 86,05 

Sim 06 13,95 

Total Geral 43 100,00 

Fonte: Autoria Própria, (2019). 

A maioria dos empreendimentos (86,05%) que responderam o questionário alegam não 

possuir empréstimos publico, enquanto que apenas 13,95% o possuem, o que pode ser explicado 

pela dificuldade que os micro empreendedores encontram em obter credito. 

A quantidade de funcionários dos estabelecimentos comerciais do bairro Santo Antônio 

que foram entrevistados mostra-se a seguir. 

Tabela 03 – Quantidade de funcionários 

Quantidade de funcionários Frequência Percentual (%) 

Não possui 22 51,16 

1-9 20 46,51 

10-19 01 2,33 

Total Geral 43 100,00 

Fonte: Autoria Própria, (2019). 

Das empresas entrevistadas 51,16% não possuem nenhum funcionário, sendo o próprio 

proprietário responsável pela administração e execução das tarefas. 46,51% possuem entre 1 e 

9 funcionários e apenas 2,33% dos estabelecimentos possuem mais de 9 funcionários, a maior 

parte da economia do pais é movimentada pelas micro empresas que tem de 1 até 9 funcionários 

e como observado na tabela é notório que a economia local do bairro também depende desses 

empreendedores. 

A distribuição das empresas quanto ao porte, está especificado na tabela 10. 

 

Tabela 4 – Porte da empresa 

Porte Frequência Percentual (%) 

Individual 22 51,16 

Microempresa 21 48,84 

Total Geral 43 100,00 

Fonte: Autoria Própria, (2019). 

Os portes das empresas estão divididos em duas classes que são microempreendedor 

individual e microempresa, sendo as individuais responsáveis por 51,16% dos 

empreendimentos e microempresas responsáveis por 48,84%, o que é superior aos dados do 

IBGE (2017) que mostra que pouco mais de 90% são micro empresas e MEI. 

O uso de tecnologia nos estabelecimentos comerciais é apresentado percentualmente na 

tabela a seguir. 
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Tabela 11 - Uso da tecnologia 

Uso da tecnologia Frequência Percentual (%) 

Não 16 37,21 

Sim 27 62,79 

Total Geral 43 100,00 

Fonte: Autoria Própria, (2019). 

A tecnologia é usada por 62,79% dos estabelecimentos investigados, enquanto que 

37,21% dos empreendimentos não exploram a tecnologia como ferramenta para expansão do 

negócio, os benefícios da tecnologia são amplamente utilizados pelo comercio do bairro Santo 

Antônio, e isso é bom para que seus negócios estejam sempre atualizados sobre as melhores 

maneiras de trabalhar o alcance de seus negócios.  

A descrição da finalidade dada à tecnologia usada nos empreendimentos está 

apresentada na tabela abaixo. 

 

Tabela 5 - Finalidade da tecnologia 

Finalidade da tecnologia Frequência Percentual (%) 

Da empresa 08 18,60 

Não usa 16 37,21 

Pessoal e da empresa 19 44,19 

Total Geral 43 100,00 

Fonte: Autoria Própria, (2019). 

 

Dentre as possibilidades dadas ao uso da tecnologia da empresa, notamos que 44,19% 

usam a tecnologia para fins pessoais e da empresa, 37,21% não usam tecnologia para nenhum 

fim e 18,60% usam somente para fins da empresa, pode-se perceber que cada vez mais a 

tecnologia esta sendo usada nos empreendimentos que a usa para divulgar produtos, contatar 

clientes e fornecedores, divulgar a marca da empresa e ter um funcionamento mais eficiente 

(FRANÇA, 2013). 

Os aplicativos e programas usados nos estabelecimentos comerciais de Santo Antônio 

são apresentados na tabela 5. 

Tabela 5 - Aplicativos usados na empresa 

Aplicativos usados Frequência Percentual (%) 

Excel 07 16,28 

Não usa 17 39,53 

Outros 17 39,53 
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Software 01 2,33 

Word 01 2,33 

Total Geral 43 100,00 

Fonte: Autoria Própria, (2019). 

Os aplicativos usados pelas empresas entrevistadas são o Excel (16,28%), Word 

(2,33%), softwares especifico (2,33) e outros aplicativos (39,53%). A tabela 13 também mostra 

que 39,53% das empresas não usam nenhum tipo de aplicativo. Muitos empreendedores ainda 

não se adaptaram ao uso da tecnologia como uma estratégia para impulsionar seu negócio e 

estão ficando defasados em relação a outros empreendedores 

A tabela 6 mostra os meios de divulgação que os empreendedores usam para promover 

seus negócios. 

 

Tabela 6 - Forma de divulgação 

Divulgação Frequência Percentual (%) 

Meios tradicionais 05 11,63 

Não divulga 17 39,53 

Redes Sociais 18 41,86 

Site 03 6,98 

Total Geral 43 100,00 

Fonte: Autoria Própria, (2019). 

A forma de divulgação mais usada pelos empreendedores são as redes sociais 

(Whatsapp, Facebook, Instagram e Twiter) com 41,86%, seguida dos meios tradicionais (Radio, 

Panfleto e Carro de som) com 11,63% e do Site com 6,98%, além destas formas de divulgação 

39,53% não usam de nenhuma forma de divulgação.  

A divulgação é uma ferramenta importantíssima, pois o objetivo de uma empresa é 

vender seus produtos e para isso acontecer os produtos precisam ser conhecidos por seu público 

alvo, a partir deste pressuposto o empreendedor precisa entender a importância da divulgação 

e de como fazer de maneira correta, para que o produto possa estar na mente dos clientes de 

forma que quando eles precisarem possam lembrar imediatamente de onde podem encontrar 

(SILVA, 2008). 

 

O caráter das empresas investigadas esta mostrado na tabela abaixo. 

Tabela 6 – Caráter das empresas 

Caráter Frequência Percentual (%) 

Privada 42 97,67 

Rede 01 2,33 

Total Geral 43 100,00 

Fonte: Autoria Própria, (2019). 
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Quase todas as empresas entrevistas são de caráter privado chegando a 97,67% do total 

e sendo responsável pela economia local, assim como é a nível nacional. 

Quanto ao uso dos estabelecimentos em que as empresas funcionam, a tabela a seguir 

demonstra. 

 

Tabela 7 - Uso dos estabelecimentos 

Uso de estabelecimentos Frequência Percentual (%) 

Alugado 23 53,49 

Domiciliar 07 16,28 

Próprio 13 30,23 

Total Geral 43 100,00 

Fonte: Autoria Própria, (2019). 

Os estabelecimentos comerciais funcionam em sua maioria em prédios alugados 

(53,49%) seguido por prédios próprios (30,23%) e em seus próprios domicílios (16,28%), mais 

de 50% dos empreendimentos não funcionam em locais próprios, em virtude da dificuldade de 

apoio financeiro como empréstimos e falta de preparo administrativo e isto dificulta o 

desenvolvimento do empreendimento para o seu crescimento e eventual aquisição de 

estabelecimento próprio. 

 

Os planos dos empreendedores com relação ao crescimento e ao investimento em novos 

negócios esta descrito na seguinte tabela. 

 

Tabela 8 – Pensa no crescimento da empresa 

Pensa em melhorias Frequência Percentual (%) 

Não 21 48,84 

Sim 22 51,16 

Total Geral 43 100,00 

Fonte: Autoria Própria, (2019). 

Na tabela cima observa-se que 51,16% dos respondentes pensam em desenvolver algum 

tipo de melhoria ou investimento no seu negócio com o intuito de crescer, e 48,84% não pensam 

em realizar alguma atividade que proporcione desenvolvimento do seu próprio negócio. 

A tabela 9 apresenta como se deu a ideia de começar o negócio gerenciados pelos 

respondentes. 
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Tabela 9 - Ideia do negócio 

Ideia do negócio Frequência Percentual (%) 

Exemplo de círculos de amizade 01 2,33 

Herança e exemplos na família 07 16,28 

Independência profissional 18 41,86 

Oportunidade no mercado 04 9,30 

Oportunidade onde trabalhou 07 16,28 

Outros 06 13,95 

Total Geral 43 100,00 

Fonte: Autoria Própria, (2019). 

Muitos são os motivos que fazem os empreendedores começarem seu próprio negócio, 

na tabela 18 pode-se constatar que 41,86% começaram buscando independência profissional, o 

que os tornam empreendedores por necessidade. Também podemos definir que 16,28% são 

empreendedores herdeiros ou por sucessão familiar. 16,28% começaram percebendo 

oportunidades por lugares onde trabalharam e 9,30% observando oportunidades no mercado, 

no Brasil pouco mais da metade dos empreendedores o são por oportunidades percebidas e 

também devido à necessidade (IBGE, 2018). 

Quanto à posse de outros estabelecimentos comerciais, a tabela abaixo relata o 

percentual. 

 

Tabela 10 - Possui outros negócios 

Possui outros negócios Frequência Percentual (%) 

Não 35 81,40 

Sim 08 18,60 

Total Geral 43 100,00 

Fonte: Autoria Própria, (2019). 

 

Em relação à posse de outros negócios 35 dos respondentes declararam que não possuem 

outros negócios, totalizando 81,40%. Os outros 18,60% dos entrevistados declararam possuir 

outros negócios, o que mostra a maior parte dos empreendedores tem no seu empreendimento 

a atividade principal na qual eles colocam todas as forças para que seu negócio de certo e ainda 

outros começaram enquanto não conseguem outro emprego. 

 

A tabela seguinte descreve a situação dos respondentes quanto à dependência da fonte 

de renda. 
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Tabela 11 – Única fonte de renda 

Única fonte de renda Frequência Percentual (%) 

Não 15 34,88 

Sim 28 65,12 

Total Geral 43 100,00 

Fonte: Autoria Própria, (2019). 

 

Existe uma diferença considerável entre os empreendedores com relação à fonte de 

renda sendo que 65,12% têm no seu empreendimento sua única fonte de renda familiar e outros 

34,88% tem outras fontes de renda além do seu próprio negócio. 

As principais dificuldades enfrentadas pelos empreendedores da zona norte são 

apresentadas na tabela abaixo. 

Tabela 12 – Principais dificuldades 

Dificuldades Frequência Percentual (%) 

Fidelidade dos clientes 05 11,63 

Concorrência 06 13,65 

Crise 13 30,23 

Desenvolvimento 07 16,28 

Fornecedores 02 4,65 

Nenhuma 10 23,26 

Total Geral 43 100,00 

Fonte: Autoria Própria, (2019) 

Algumas dificuldades foram listadas pelos comerciantes, a dificuldade listada com 

mais frequência nos empreendimentos locais foi a Crise com 30,23%. Outras dificuldades 

listadas foram a concorrência 13,65% e a fidelidade dos clientes 11,63%. Ainda outros 

disseram não existir nenhuma dificuldade 23,26%, o que reflete no quadro geral de que 

muitos empreendedores surgem pela necessidade de buscar uma nova saída devido à crise. 

A sugestão dos gerentes/proprietários para novos negócios no bairro são mostradas na 

tabela 12. 
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Tabela 13 – Sugestão de negócios para o bairro 

Sugestões Frequência Percentual (%) 

Construção Civil 02 4,65 

Creche 01 2,33 

Cursos Técnicos 01 2,33 

Fornecedores 02 4,65 

Indústria 15 34,88 

Lotérica 02 4,65 

Nenhum 14 32,56 

Outros supermercados 02 4,65 

Restaurante 02 4,65 

Segurança 01 2,33 

Turismo 01 2,33 

Total Geral 43 100,00 

Fonte: Autoria Própria, (2019). 

Os respondentes sugeriram alguns negócios para o bairro, destes destacam-se a indústria 

que foi sugerida por 34,88%, Construção Civil por 4,66% e Lotérica por 4,66%. Os 

entrevistados também consideraram não haver necessidade e nenhum tipo de negócio (32,56%) 

alegando ter de tudo no bairro. 

 

4.2 Análise descritiva do questionário de Mensuração da consciência ambiental 

 

A tabela 14 disposta logo abaixo mostra o percentual das respostas dos investigados no 

que tange a consciência ambiental. 

 

Tabela 14 – Percentual de respostas ao questionário de mensuração da consciência ambiental. 

Perguntas Sim (%) Não (%) 

Pensa constantemente na reutilização de resíduos 76,74 23,26 

Classifica lixo reciclável 46,51 53,49 

Evita a queima de resíduos domésticos 93,02 06,98 

Reaproveita resíduos orgânicos 60,47 39,53 

Usa racionalmente a água na higiene pessoal 90,70 09,30 

Evita o consumo desnecessário de energia 90,70 09,30 
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Usa racionalmente água para atividades domesticas 88,37 11,63 

Preocupa-se em jogar lixo na rua 97,67 02,33 

Utiliza os dois lados dos papeis de rascunhos 86,05 13,95 

Compra produtos com embalagens recicladas ou recicláveis 51,16 48.84 

Compra produtos orgânicos 30,23 69,77 

Compra lâmpadas e eletrodomésticos que gastam menos energia 93,02 06,98 

Compra produtos de limpeza biodegradáveis 62,79 37,21 

Fonte: Autoria Própria, (2019). 

 

Pode ser percebido a partir da tabela acima que a maioria dos proprietários/gerentes tem 

práticas sustentáveis e demonstram uma consciência ambiental aceitável, uma parcela 

considerável tem atitudes que mostram a preocupação com o meio ambiente, e assumiram se 

preocupar em desenvolver ações que não prejudiquem a geração atual e nem a futura. Mais da 

metade não jogam lixo na rua, e nem propagam gases na atmosfera causados pela queima de 

resíduos domésticos e pensam na reutilização do lixo produzidos por eles e por suas respectivas 

empresas. 

Os proprietários/gerentes investigados mostraram se preocupar com a aquisição de itens 

que influenciam no meio ambiente e optam por comprar eletrodomésticos que consomem 

menos energia e cada vez mais tem se conscientizado que adquirir produtos que possuem 

embalagens de fácil decomposição e produtos biodegradáveis são uma ótima forma de 

contribuir com a ecologia do planeta a curto, médio e longo prazo como diz o Torino Soluzioni 

Ambientali (2017). 

Mais de 80% dos respondentes tem atitudes exemplares  no uso de recursos naturais e 

evitam o desperdício dos mesmos, usando racionalmente agua potável para as atividades 

domesticas (lavagem de maquinas, roupas, louça, calçada e veículos) e na higiene pessoal como 

a agua usada no banho e na escovação dos dentes por exemplo. 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Foi analisada a importância da sustentabilidade dentro dos empreendimentos do bairro 

Santo Antônio em Mossoró/RN. Analisando os empreendimentos do bairro Santo Antônio 

traçamos o perfil empreendedor do bairro onde a maioria resolveu empreender procurando uma 

alternativa ao desemprego se tornando assim empreendedores por necessidade, 37,21% tem no 

mínimo o ensino médio completo e as idades dos empreendedores têm mais frequência entre 

21 e 30 anos. A consciência ambiental dos respondentes também foi mensurada e foi observado 

que a maioria destes pensa constantemente em ações sustentáveis no dia a dia. E observou-se a 

importância da sustentabilidade nas organizações visto que os consumidores buscam empresas 

preocupadas com o meio ambiente e com a sociedade, e uma empresa sustentável tem essa 

preocupação visando a sua própria subsistência por isso a sustentabilidade deve fazer parte das 

empresas que querem ter uma alta expectativa de vida. 
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Este trabalho é de suma importância, pois alerta aos empreendedores que iniciam novos 

negócios a terem práticas sustentáveis desde a fundação fazendo destas praticas investimentos 

que trarão para a organização lucratividade, além de proteger a própria empresa do uso 
desenfreados de recursos naturais que poderiam ameaçar a vida como a conhecemos, fazendo 

assim que ela prolongue sua expectativa de vida e defenda o direito a vida das gerações atuais 

e futuras. 

Essa pesquisa limitou-se a analisar o perfil empreendedor e a consciência ambiental 

apenas dos estabelecimentos comerciais da zona norte da cidade de Mossoró/RN, pelo fato de 

pouco tempo e tamanho de área pesquisada. A pesquisa atingiu seu objetivo com a geração de 

conhecimento a cerca do tema apresentado neste trabalho.  

Fica como sugestão traçar uma análise da importância da sustentabilidade numa 

abrangência maior como na cidade de Mossoró ou no estado do Rio Grande do Norte, e uma 

pesquisa qualitativa a respeito destes temas tão importantes para a economia e para o bem 

comum. 
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Resumo 

O presente artigo apresenta dados sobre as divergências socioeconômicas eimportantes 

informações sobre fatores estorveis que desmotivam a continuação dos alunos no curso de 

economia da UERN (Universidade Estadual do Rio Grande do Norte). Com o número 

expressivo de desistentes, os alunos do primeiro período do curso elaboraram a seguinte 

pergunta que dará seguimento a motivação de criação do presente artigo: “Quais os empecilhos 

encontrados pelos discentes do curso mais influente na decisão de evasão do curso?”. 

Objetivando responder à questão norteadora foram elaborados questionários posteriormente 

respondidos pelos alunos do bloco de economia, em seguida foi feita uma análise quantitativa 

dos dados obtidos que apresentou resultados bastante significativos. A pesquisa demonstrou 

que a difícil conciliação entre trabalho e os estudos além da dificuldade apresentada pela carga 

disciplinar do curso – sendo este o de maior relevância – foram os fatores mais impactantes 

para os altos índices de desistência. Contrapondo nossas expectativas à falta de busca por 

informações sobre o curso antes da optação por ele se mostrou ser uma falsa intuição já que a 

grande maioria diz ter se informado antes de escolher economia como uma possível carreira 

futura.  

Palavras-Chave:Evasão universitária.Ciências Econômicas. Dificuldades acadêmicas. 

 

Abstract 

This article presents data on the socioeconomic divergences and important information on 

difficult factors that discourage the continuation of students in the UERN (State University of 

Rio Grande do Norte) economy course. With the expressive number of dropouts, the students 

of the first period of the course elaborated the following question that will follow the motivation 

to create this article: "What are the obstacles encountered by the students of the most influential 

course in the course avoidance decision?" In order to answer the guiding question, 

questionnaires were elaborated, later answered by the students of the economics block, after 

which a quantitative analysis of the obtained data was performed, which presented very 

significant results. The research showed that the difficult conciliation between work and 

studies, besides the difficulty presented by the disciplinary load of the course - being the most 

relevant - were the most impacting factors for the high dropout rates. Contradicting our 
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expectations to the lack of search for information about the course before the choice for it 

proved to be a false intuition since the vast majority says to have been informed before choosing 

economy as a possible future career. 

Keywords: University evasion. Economic Sciences. Academic difficulties. 

 

1. Introdução 

 

A evasão de alunos é prática corrente no ensino superior(MAURER e BRUEL, 

2014),sendo um problema agravante para as universidades nas quais muitas vezes não 

conseguem fazer a reposição de alunos, assim gerando desperdícios financeiros tanto para a 

própria instituição como para a sociedade e governo, no caso das universidades públicas. 

Muitos motivos podem ser apontados como culpados por evasões frequentes nas 

Instituições de Ensino Superior (IES). Para estudiososas causas podem ser diversas, como: 

problemas econômicos, sociais, culturais, psicológicos, geográficos, etc., (GARCIA e LOPES 

et al., 2006). 

Apesar da existência de estudos que tratem da evasão no ensino superior, ainda se faz 

necessária a formulação de estratégias que ajudem a diminuir o alto número de desistências 

nessas entidades(LOBO, 2012; ANDRIOLA, 2009). 

Nesse contexto, definimos como questionamento central do nosso trabalho a seguinte 

indagação: quais são as características determinantes para a evasão dos discentes do curso de 

graduação em Ciências Econômicas da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte 

(UERN)? O trabalho se justifica pela importância de se entender o que leva o curso de economia 

iniciar o período com várias matriculas realizadas e no decorrer da trajetória, se mostrar altos 

índices de desistência. Assim, delimitamos como objetivo desta pesquisa – identificar os fatores 

básicos relacionados à questão da evasão dos estudantes do curso de Ciências Econômicas da 

UERN.  

Para responder à questão norteadora da pesquisa e atingir o objetivo proposto, foram 

aplicados questionários aos alunos do curso de Ciências Econômicas, a fim de avaliar e definir 

características que podem/poderiam levar a desistência dos discentes no curso. 

Para tanto, utilizaremos como base teórica, principalmente os autores: Favero (2006) e 

Santos (2008), tratando de conceitos de evasão no ensino superior; Andriola (2009), Cislaghi 

(2008), Martins (2007) e Palharini (2008), tratando sobre quais os motivos levam a desistência 

dos discentes. 

Portanto, retoricamente nosso trabalho encontra-se estruturado da seguinte maneira: 

referencial teórico, metodologia, análise de dados e considerações finais. 

 

 

2.  Referencial teórico 

 

A escolha da trajetória universitária é um dos momentos mais importantes na vida de 

qualquer estudante, é onde exige do indivíduo uma análise bem detalhada sobre seus desejos, 

ambições e expectativas a respeito de sua carreira profissional. É nesse momento, que o aluno, 

precisa refletir sobre que caminho deseja percorrer de acordo com a avaliação de suas aptidões, 

e buscar no meio externo (nas universidades), as melhores oportunidades que expressem essas 

habilidades. 
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Para a exploração das possibilidades de seleção sobre que carreira escolher, é preciso 

fazer uma relação entre autoconceito e escolha profissional (MAGALHÃES, 2005). É 

considerável que para isso, o indivíduo tenda a optar por um caminho onde a escolha feita 

confirme a percepção que o aluno tem da própria identidade pessoal (BARGADI, 2007), ou 

seja, a escolha da carreira profissional depende de como o estudante se auto avalia, 

considerando suas características de personalidade e suas habilidades. 

Buscando entender melhor a evasão e suas consequências, foi possível identificar que 

não existem muitos estudos relacionados que sejam voltados para a educação superior, no Brasil 

grande parte dos estudos são realizados com base no Ensino básico sendo escasso o número de 

trabalhos com essa temática no Ensino superior (MOROSINE et al., 2011). Para melhor 

entendimento desse termo, Favero (2006), define evasão como a desistência do curso, incluindo 

os que, após terem se matriculado, nunca se apresentaram ou se manifestaram de alguma forma 

para os colegas e mediadores do curso, em qualquer momento. No mesmo sentido, Santos 

(2008), comenta que a evasão se refere à desistência definitiva do estudante em qualquer etapa 

do curso. De forma geral a definição do MEC, no Censo de 2009, diz que evasão é: a saída 

definitiva do curso de origem sem conclusão ou a diferença entre ingressantes e concluintes, 

após uma geração completa. A evasão pode ser dividida em três modalidades conforme o 

ministério da educação: desligamento do curso superior em função de abandono (não 

matrícula), transferência ou mudança de curso, trancamento e/ou exclusão por norma 

institucional; evasão da instituição: desligamento da instituição na qual está matriculado; e 

evasão do sistema: abandono definitivo ou temporário do ensino superior. 

Vários estudiosos tentam compreender as diversas causas que levam os discentes 

universitários a evadirem, e em decorrência dessa complexidade de fatores, são elaboradas 

pesquisas com o intuito de encontrar uma solução para o problema. 

Os resultados desse número elevado de evasão são refletidos em diversas áreas como 

define Silva Filho (2007), a evasão estudantil no ensino superior é um problema internacional 

e seus efeitos afeta o resultado dos sistemas, tendo como consequências os desperdícios sociais, 

acadêmicos e econômicos.  

Em sua dissertação de mestrado (MARTINS, 2007), aponta que, para as instituições, 

públicas e privadas, a principal razão da evasão é a falta de recursos financeiros para os 

discentes progredirem em seus estudos. Sendo esse também o motivo mais declarado pelos 

alunos quando questionado. 

Andriola (2009), em um estudo, com o intuito de analisar as causas da evasão em uma 

universidade brasileira, elabora uma pesquisa entre coordenadores e professores da mesma, e 

observa que os fatores que mais influenciam os estudantes a abandonarem o curso são: o baixo 

grau de informação a respeito do curso, a impossibilidade de concílio entre trabalhar e estudar, 

e o estado civil. Boas partes dos entrevistados indicaram que para evitar a evasão uma estratégia 

a ser utilizada seria a figura do professor orientador já no início do curso. 

Cislaghi (2008) realizou um levantamento bibliográfico com o objetivo de explicar os 

motivos que levam os discentes universitários a evadirem. O autor apresentou que dentre 

diversos fatores existentes que contribuíam para o abandono de cursos nas IES, os que 

ganharam maior destaque foram o descontentamento com a didática pedagógica, a dificuldade 

de adaptação no meio acadêmico, o desempenho acadêmico insatisfatório, problemas 

relacionados à falta de estrutura da instituição, a dificuldade de responder a demanda do curso, 

e por fim, condições pessoais diversas. 

Em um de seus questionários aplicado para ex-alunos, Palharini (2008), destacou que 

os principais fatores motivacionais ao abandono universitário eram: a não obtenção de um bom 
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desempenho, a falta de vocação, problemas familiares e o desconhecimento da realidade do 

curso. Enfatizando esse último Gouveia, Albuquerque e Solha (1994), ressaltam que os 

estudantes antes de ingressarem na universidade formulam expectativas sem uma base real, 

onde essas falsas perspectivas os fazem se decepcionarem ao perceberem outra realidade. 

Dentre os autores que estudam as causas da evasão universitária, podem-se haver 

divergências e/ou semelhanças de pensamentos. Como visto anteriormente, por exemplo, para 

Andriola, a falta de informação acerca do curso, a impossibilidade de trabalhar e estudar, e o 

estado civil, eram as causas mais relevantes para a evasão, já para Martins, a principal razão do 

abandono dos discentes de seus cursos, era a falta de recursos financeiros para poderem 

prosseguir nos estudos. Isso acontece, porque cada autor ao elaborar sua pesquisa tem um 

objetivo específico e a mesma é voltada a um contexto em particular. 

 

 

3.  Metodologia 

 

O presente artigo possui natureza qualitativa, que segundo Gerhardt e Silveira (2009), 

objetiva o aprofundamento da compreensão de um grupo social ou de uma organização afim de 

explicar fatores sociais. Tendo abordagem quantitativa, onde segundo Richardson (1989), este 

método caracteriza-se pelo emprego da quantificação, representação numérica das modalidades 

de coleta de informações e do tratamento dessas através de técnicas estatísticas. 

Para levantamento de dados foi se aplicado um questionário para alunos do primeiro ao 

oitavo período do curso de ciências econômicas da Universidade do estado do Rio grande do 

Norte (UERN), sendo realizado de forma presencial nos dois turnos, matutino e noturno.No 

total,73 alunos com faixa etária entre 18 a 47 anos se disponibilizaram em contribuir com o 

questionamento. 

Ao ser entregue o questionário aos alunos, foi explicado a importância de responderem 

com veracidade e de ficarem livres para o esclarecimento de dúvidas. Também foi comunicado 

que, se alguém tivesse alguma informação importante a acrescentar que contribuísse para o 

desenvolvimento do inquérito, poderia agregar observações ao final do mesmo. 

No questionário haviam perguntas relacionadas à cidade em que os discentes residiam, 

se eles trabalhavam ou não, se o trabalho interferia no desempenho das atividades universitárias, 

o porquê de terem escolhido o curso de ciências econômicas e se os mesmos haviam buscado 

conhecimento a respeito do curso antes de efetuar a matricula, também foi questionada a 

opinião dos alunos acerca do grau de dificuldade da disciplina, o que estavam achando do curso 

no geral e se eles tinham a intenção de concluir o mesmo. Por fim, foi perguntada a opinião 

deles sobre os motivos que contribuíam para os altos números de desistência do curso de 

ciências econômicas da UERN. 

O questionário aplicado teve como objetivo o levantamento de dados específicos, tais 

como: perfil econômico-social do aluno; dificuldades acadêmicas; identificação do aluno com 

o curso; pretensão de conclusão e motivos de desistência. 

Para organização e estruturação das informações coletadas foram formuladas três 

tabelas e um gráfico, utilizando os programas Excel e Word 2016, com o intuito de apresentar 

de forma mais clara e objetiva os percentuais de resposta de cada item, como apontados no 

tópico 4 desse artigo. 
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4. Análise de dados 

 

 

Diante da pesquisa realizada, foram entrevistados no total 73 alunos regularmente 

matriculados do primeiro ao oitavo período dos turnos matutino e noturno da referida 

Universidade, com faixa etária entre 18 a 47 anos. 

Do total, podemos notar que mais da metade dos alunos compõe o primeiro período 

(35,60%), sendo que 64,40% corresponde aos alunos do segundo ao oitavo período, ou seja, a 

maior concentração de estudantes se dá no semestre inicial, tendo um declínio no decorrer dos 

anos letivos. 

Inicialmente através da análise da primeira parte do questionário, tendo em vista que 

cada estudante tinha a opção de escolher duas alternativas (porém nem todos o fizeram), foi 

observado que a maioria dos alunos moram com familiares (84%),sendo que, quando 

questionado sobre a cidade onde moravam, dos entrevistados que cursavam o primeiro período 

houve uma diferença significativa de apenas 7% entre os que eram de Mossoró (46%) para os 

que eram de outra cidade (39%),e com base nos estudantes do segundo ao oitavo período a 

diferença foi de 32%. Dos que optaram por não responder essa alternativa 15% foram do 

primeiro período e 34% dos demais. A minoria (16%), responderam quemoravam sozinhos ou 

com amigos. (Tabela 1). 

 

 

Tabela 1: Localização dos alunos 

 

Moradia 1° período 2° ao 8° período 

Mossoró 46% 49% 

Outras cidades 39% 17% 

Não responderam 15% 34% 

 

De acordo com a pesquisa sobre a ocupação profissional, jornada de trabalho e 

interferência no desempenho escolar (com relação ao fato de ter que conciliar trabalhar e 

estudar) dos entrevistados, analisando os dados separadamente entre os discentes do primeiro 

período e os do segundo ao oitavo, tem as seguintes informações: Tabela 2. 
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Tabela 2: Ocupação profissional, jornada de trabalho e interferência do desempenho 

escolar. 

 

 

1° período 2° ao 8° período

Sim 69% 55%

Não 31% 45%

Manhã 0% 9%

Tarde 0% 22%

Noite 0% 4%

Integral 100% 65%

Sim 61% 46%

Não 6% 4%

50%

Perguntas

Trabalha?

Em que 

período?

O trabalho 

interfere no 

desempenho 

escolar?

Dá pra 

Conciliar 33%  
 

Observar-se que, dos alunos matriculados no primeiro período 69% trabalham em 

período integral e a maioria alega que a jornada de trabalho interfere no desempenho escolar 

(61%), em comparação aos que frequentam do segundo ao oitavo período, notou-se que 55% 

dos alunos trabalham, e que os horários estão divididos em turnos diferentes, porém mais da 

metade trabalha em período integral, dos que comentaram a respeito da interferência no 

desempenho, 50% disseram que dava pra conciliar trabalho com estudo, porém, desses, a 

maioria só trabalha um turno. 

Relacionando os dois quesitos analisados anteriormente (moradia e trabalho), alguns 

alunos (dos que moram em outra cidade e que trabalham integralmente) no final do questionário 

colocaram que a dificuldade de locomoção e o cansaço eram nítidos, e que quase não sobrava 

tempo para descansar já que passavam a maior parte do tempo fora de casa, além de sua 

alimentação não ser tão saudável. É possível considerar que a distância e o trabalho tornam-se 

um empecilho na vida acadêmica. 

Dos 73 alunos que responderam o questionário, 78% confirmaram ter pesquisado a 

respeito do curso antes de fazer suas inscrições, apenas 22% negaram. Destes 85% pretendem 

concluir o curso, 5% não pretendem continuar e 10% ainda não tem uma posição concreta 

acerca do assunto. Neste quesito observa-se que a maioria que ingressa na universidade no curso 

de ciências econômicas da UERN além de pesquisarem antes de se matricularem, tem o objetivo 

de concluir o curso. Sendo assim, é interessante se perguntar: o porque muitos alunos desistem 

do curso, se havia conhecimento sobre o mesmo e se a intensão é de ir até o final? No decorrer 

da análise, surgirão respostas a essa pergunta. 

Numa escala geral, em relação ao posicionamento dos estudantes quanto ao grau de 

dificuldade e o que eles acham do curso de ciências econômicas da UERN, foram obtidos os 

seguintes resultados: Tabela 3. 
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Tabela 3: Posicionamento dos estudantes quanto ao grau de dificuldade e o que eles acham 

do curso. 

 

Ótimo 44%

Bom 51%

Regular 5%

Muito alto 18%

Alto 62%

Médio 20%

Perguntas Respostas

O que acha do curso?

Qual o grau de dificuldade 

do curso?

 
 

Como pode-se observar, a maioria dos discentes afirmam que o curso é “ótimo ou bom”, 

mesmo que o percentual com relação ao grau de dificuldade seja considerado de nível alto. 

Nota-se aqui, um segundo empecilho que causaria números elevados de desistência do referido 

curso: a dificuldade da disciplina.  

No final do questionário a fim de se obter informações sobre que dificuldades os alunos 

do curso de ciências econômicas da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte enfrentam 

que os fazem optarem pela desistência do curso no decorrer dos anos letivos, foi-se elaborado 

a seguinte pergunta: Em sua opinião, o que contribui para os altos números de desistência no 

Curso de Ciências Econômicas? Nela, foram apresentadas algumas alternativas que se 

mostraram ser as principais responsáveis pelo problema da evasão na disciplina citada. Com o 

intuito de se analisar os fatores considerados os vilões, foi dado aos alunos questionados a opção 

de ao responderem esse item poderem marcar mais de uma alternativa e se possível e preciso, 

colocassem outros fatores que atribuíssem de suma importância.  

Foi possível notar que, a maioria dos discentes que responderam essa pergunta, 

escolheram mais de uma alternativa, o que deixa claro que não é somente um fator o responsável 

pelo grande número de desistência, e sim, uma série de fatores.  
Em dados percentuais observa-se que o fator mais considerado como causador das 

desistências foram as dificuldades acadêmicas com 23% de marcação, logo em seguidae com 

variação aproximada da anterior observa-se a impossibilidade de trabalhar e estudar, tendo 20% 

de votos, ou seja, entre o primeiro e o segundo lugar obteve-se apenas 3% de diferença. Em 

terceiro lugar, ficou a preferência dos alunos em outros cursos com 19%. Outros fatores como: 

falta de conhecimento acerca do curso, pouco envolvimento com a disciplina e estímulos 

econômicos também tiveram uma margem de votação considerável, como mostra o Gráfico 1: 
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Gráfico 1: Opinião acerca dos fatores que influenciam nos altos índices de desistências no 

curso. 

 

 

 
 

 

 

Como se esperado, fatores como casamento e imaturidade não tiveram muita relevância. 

E dos que responderam outros fatores (apenas 3%), descreveram motivos como: dificuldade no 

ingresso ao mercado de trabalho, o défice de assuntos do ensino fundamental e médio e a falta 

de estimulo dos professores com relação ao curso. 

 

 

Conclusão 

 

Com base nos dados coletados na pesquisa realizada no bloco de economia da 

Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN) nota-se que a maioria dos alunos mora 

com familiares, quando perguntados sobre a cidade onde moram os alunos do primeiro período 

tiveram quase que um empate em relação aos que moravam em Mossoró e os que eram naturais 

de outras cidades. Porém, a pesquisa realizada com os alunos do segundo ao oitavo período 

mostra que os mossoroenses são grande maioria, podendo-se destacar então que, a distância 

entre a universidade e a moradia dos alunos é um fator a ser considerado vilão da evasão. 

Indiscutivelmente os alunos dizem que o desejo de conhecer o curso foi o fato mais 

relevante para optarem por ele. O desejo de concluir o curso é expressivo. No entanto, é notável 

que o fato de trabalhar e estudar são um grande empecilho na vida acadêmica dos alunos do 

curso de ciências econômicas na qual teve votação quase de unânime, sendo este também o 

motivo que os alunos alegam ser o maior vilão para tamanha desistência junto a dificuldades 

acadêmicas na qual se mostrou ser o fator mais impactante. 
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Portanto, diante do nosso objetivo de identificar os fatores básicos relacionados à 

questão da evasão dos estudantes do curso de Ciências Econômicas da UERN. Concluímos que, 

do alto índice no número de evasão, as principais razões que contribuem para que esse 

fenômeno ocorra são: distância dos alunos que residem em outras cidades, dificuldade em 

conciliar a vida profissional com a vida acadêmica, as dificuldades acadêmicas e o fato de 

alguns alunos terem preferência por outros cursos, que podem leva-los a mudar de curso em 

oportunidades futuras. Apesar de destacar tais fatores, o problema da evasão em geral é muito 

mais complexo podendo ter outras causas, pois cada evento tem suas particularidades.  

Dentro dos fatores citados o único que está no alcance da instituição para tentar reverter 

esse quadro de evasão é o da dificuldade acadêmica dos alunos, esse que apresenta um número 

significativo para os motivos da evasão. Já outros fatores estão ligados à característica do aluno, 

e que dependem de: onde ele mora, qual curso ele prefere e se ele trabalha. 
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Apêndice 1 

 

Prezado (a) Aluno (a) 

Esta pesquisa tem por objetivo buscar saber os motivos que levam a evasão dos alunos de 

Ciências Econômicas de nosso Campus. Pedimos sua colaboração em responder às questões 

conforme sua opinião. 

Obs.: Pode marcar mais de uma opção. 

Idade:   

1)Você mora: 

(    ) Sozinho               

(    ) Com familiares   

(    ) Com amigos      

(    )  Em Mossoró 

(    ) Em outra cidade 

 

2) Trabalha? Em que período? O seu emprego interfere em seu desempenho escolar? 

(    ) Sim         (     ) Não 

(    ) Manhã   (     ) Tarde    (     ) Noite 

(    ) Sim         (     ) Não       (     )  Dá pra conciliar 

 

3) Por que escolheu fazer o curso de Ciências Econômicas? 

(     ) Vocação;        

(     ) Pouca Concorrência; 

(     ) Por desejo de conhecer o curso; 

(     ) Falta de oportunidade de entrar no curso desejado. 

4) Você pesquisou sobre o que se trata o Curso antes de escolhê-lo? 

 

(    ) Sim       (    ) Não 

 

5) Deseja Concluir o Curso? 

(     ) sim       (    ) Não     (     ) Ainda não decidi 

 

6) O que está achando do curso? 
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(     ) Ótimo   

(     ) Bom       

(     ) Regular 

(     ) Ruim      

 

7) Qual sua opinião sobre o grau de dificuldade do curso? 

(     ) Muito alto 

(     ) Alto 

(     ) Médio 

(     ) Baixo 

(     ) Muito baixo 

 

8) Em sua opinião, o que contribui para os altos números de desistência no Curso de Ciências 

Econômicas? 

(     ) Impossibilidade de trabalhar e estudar 

(     ) Casamento 

(     ) Imaturidade - entrou muito jovem 

(     ) Dificuldades acadêmicas 

(     ) Pouco envolvimento com o curso 

(     ) Falta de conhecimento sobre o curso 

(     ) Estímulos econômicos 

(     ) Preferência por outros cursos 

(     ) Outros 
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Resumo 

Trabalhar na gestão de uma organização publica não é uma tarefa fácil, pois exige que o gestor 

tenha conhecimentos na área da gestão, habilidades humanas e técnicas, o trabalho da gestão 

de uma escola pública torna-se um desafio ainda maior para o diretor, pois a escola é uma 

organização complexa e que é composta por diversos sujeitos, sendo que o trabalho e a 

cooperação de todos é importante para o bom funcionamento dessa organização, diante do 

exposto a presente pesquisa buscou analisar os desafios enfrentados na gestão escolar em uma 

escola pública no município de Felipe Guerra/RN, tendo como objetivos específicos os 

seguintes: Conhecer o perfil dos gestores da escola, identificar os desafios enfrentados pela 

gestão escolar e analisar as alternativas que são usadas para resolver os problemas, é uma 

pesquisa do tipo exploratória, bibliografia e descritiva, quanto ao seu processo é quantitativa e 

qualitativa, o instrumento de coleta de dados foi a técnica da entrevista que contou com 

perguntas abertas e fechadas, a população pesquisa foi o corpo diretor da escola, totalizando 

seis pessoas que compõem a gestão escolar. Em seguida os dados foram coletados e analisados, 

buscando atender aos objetivos propostos e seguindo a metodologia estabelecida, para mostrar 

os desafios da gestão escolar, bem como as alternativas para enfrentar os problemas existentes, 

visto que o trabalho da gestão escolar é um trabalho complexo e desafiador. 

 

Palavras-chave: Escola Pública. Gestão Escolar. Professores. Alunos. 

 

Abstract 

Working in the management of a public organization is not an easy task, since it requires that 

the manager has knowledge in the area of management, human and technical skills, the work 

of the management of a public school becomes an even greater challenge for the director, since 

the school is a complex organization that is composed of several subjects, and the work and 

cooperation of all is important for the proper functioning of this organization, given the 

foregoing the present research sought to analyze the challenges faced in school management in 

a public school in the municipality of Felipe Guerra / RN, with the following specific objectives: 

mailto:pedro_baldoino@hotmail.com
mailto:andreamorais1993@hotmail.com
mailto:pollyanna_thais@hotmail.com
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Knowing the profile of school managers, identifying the challenges faced by school 

management and analyzing the alternatives that are used to solve problems, is an exploratory 

research, bibliography and descriptive, as to its process is quantitative and qualitative, the 

instrument of data collection was the technique of the interview that had open and closed 

questions, the research population was the school's governing body, totaling six people who 

make up the school management. The data were then collected and analyzed, aiming at meeting 

the proposed objectives and following the established methodology, to show the challenges of 

school management, as well as the alternatives to face the existing problems, since the work of 

the school management is a complex work and challenger. 

 

Key words: Public School. School Management. Teachers. Students. 

 

 

1. Introdução 

 

A administração é uma atividade presente na rotina diária das pessoas, tanto na vida 

pessoal quanto na vida profissional, a todo momento estão sendo realizadas atividades de 

planejamento, organização, execução e controle, começando pelo tempo que é limitado para 

todos, até os recursos que também são limitados e escasso, administrar apesar de ser algo que 

todos fazem, não é uma tarefa para todos, e isso se aplica a toda e qualquer organização, e nas 

escolas que são organização composta por pessoas e para pessoas, e que tem um importante 

papel na sociedade não é diferente.  

Administrar uma organização acaba se tornando uma tarefa difícil, e quando se analisa 

uma organização publica onde os recursos são escassos, e tudo depende de todo um processo 

que muitas vezes leva tempo, torna-se um desafio ainda maior para os gestores, e que muitos 

desses gestores são professores.  

Partindo para a gestão escolar ou gestão da educação conforme afirma Sander (2005, p. 

127) “A definição de gestão da educação aproxima-se, assim, dos conceitos de governo, 

governação ou governança, termos extensamente utilizados na educação”. As escolas que são 

organizações voltadas para o processo de ensino e aprendizagem necessitam de pessoas 

qualificadas para assumirem a gestão escolar. 

 A escola pública tem um importante papel na formação dos indivíduos, juntamente com 

uma equipe de profissionais qualificados, visando repassar o conhecimento, com o objetivo de 

formar bons cidadãos e assim criar uma sociedade mais justa e melhor para viver, a escola tem 

um papel de formação não apenas de pessoas, mas de profissionais e de toda uma sociedade. 

 A gestão escolar tem uma função de dar um norte para o bom funcionamento de uma 

escola, o diretor por sua vez, é quem assume o papel de liderança, e isso faz com que ele detenha 

de algumas habilidades conforme afirma autora Lück (2009, p. 17). 
 
Na escola, o diretor é o profissional a quem compete a liderança e organização do 

trabalho de todos os que nela atuam, de modo a orientá-los no desenvolvimento de 

ambiente educacional capaz de promover aprendizagens e formação dos alunos, no 

nível mais elevado possível, de modo que estejam capacitados a enfrentar os novos 

desafios que são apresentados. 

  

 O diretor que é o responsável por executar as ações escolares, e o sucesso alcançado 

depende do bom trabalho do diretor, mas a ele fica atribuído ações que vão além da 
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administração escolar, ele é responsável por gerenciar os relacionamentos interpessoais, além 

de gerir conflitos que venham a ocorrer, bem como atender a comunidade.   

 Par a autora Lück (2009, p. 25) 

 
Não se pode esperar mais que os dirigentes enfrentem suas responsabilidades 

baseados em “ensaio e erro” sobre como planejar e promover a implementação do 

projeto político-pedagógico da escola, monitorar processos e avaliar resultados, 

desenvolver trabalho em equipe, promover a integração escola-comunidade, criar 

novas alternativas de gestão, realizar negociações, mobilizar e manter mobilizados 

atores na realização das ações educacionais, manter um processo de comunicação e 

diálogo aberto, planejar e coordenar reuniões eficazes, atuar de modo a articular 

interesses diferentes, estabelecer unidade na diversidade, resolver conflitos e atuar 

convenientemente em situações de tensão. 

 

 A gestão escolar não é uma tarefa fácil, o diretor como gestor responsável pela escola, 

necessita ter habilidades e qualificação necessária para resolver os problemas que interferem 

ou que venham a prejudicar no bom funcionamento da escola, e ainda ter habilidades para 

resolver muito além problemas existentes, ele deve  ainda manter estímulos para os professores, 

sempre relembrando o quanto é importante o papel do educador para a sociedade. 

 No contexto atual a sociedade exige um diretor que tenha características que vão  muito 

além da resolução dos problemas da escola, e que não tenha o foco apenas voltado no lado 

administrativo, ou seja, um profissional que seja ao mesmo tempo dinâmico e flexível, e que 

tenha capacidade de gerir de forma eficaz uma escola, é notório que a gestão escolar vem 

sofrendo mudanças ao longo dos anos, e com isso, torna-se necessário que o diretor, bem como 

todos os responsáveis pela gestão, participem e acompanhem essas mudanças. 

 Algumas que são necessárias ao gestor escolar e que deve ser levadas em consideração, 

conforme afirma Libâneo (2005, p. 302). 
  

Características organizacionais positivas eficazes para o bom funcionamento de uma 

escola: professores preparados, com clareza de seus objetivos e conteúdos, que 

planejem as aulas, cativem os alunos. Um bom clima de trabalho, em que a direção 

contribua para conseguir o empenho de todos, em que os professores aceitem aprender 

com a experiência dos colegas. 

 

Essas características formam melhores profissionais, o diretor deve saber que a escola é 

um ambiente social que tem sua função bem definida, de formar bons cidadãos, através do 

processo de ensino e aprendizado, onde os professores vão desenvolver as capacidades tanto 

físicas, quanto cognitivas dos alunos, para que esses mesmos alunos se tornem os protagonistas 

da sociedade em que estão inseridos. O diretor deve proporcionar uma educação de qualidade, 

pois conforme Libâneo (2005, p. 117). 

 
Devemos inferir, portanto, que a educação de qualidade é aquela mediante a qual a 

escola promove, para todos, os domínios dos conhecimentos e o desenvolvimento de 

capacidades cognitivas e afetivas indispensáveis ao atendimento de necessidades 

individuais e sociais dos alunos. 

 

O gestor tem como função promover um ambiente escolar em que seja favorável ao 

aprendizado dos alunos e que tenha condições favoráveis de trabalho para os professores, esses 

que por sua vez executam o papel mais importante dentro de uma escola, que é o ensino e o 

aprendizado dos alunos. 
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Para Luck (2000, p. 8). 

 
A gestão escolar constitui uma dimensão e um enfoque de atuação que objetiva 

promover a organização, a mobilização e a articulação de todas as condições materiais 

e humanas necessárias para garantir o avanço dos processos socioeducacionais dos 

estabelecimentos de ensino, orientados para a promoção efetiva da aprendizagem 

pelos alunos, de modo a torná-los capazes de enfrentar adequadamente os desafios da 

sociedade globalizada e da economia centrada no conhecimento. 

 

 A gestão escolar engloba uma série de atividades e que por sua vez, exigem muitas 

habilidades por parte do diretor, a gestão deve promover formas de aprendizagens que sejam 

efetivas na vida dos alunos, para que eles possam contribuir com a melhoria da sociedade em 

que vivem, é por isso que diante dos diversos desafios citados nos parágrafos anteriores, os 

estudos sobre gestão escolar ganham ênfase, bem como a atuação dos profissionais que exercem 

essa função. 

 De acordo com o que foi exposto nos parágrafos anteriores, sobre a gestão escolar e seus 

desafios atualmente, o presente trabalho teve como seguinte pergunta de pesquisa: Quais os 

desafios enfrentados na gestão escolar em uma escola pública no município de Felipe 

Guerra/RN? 

 Buscando atender a pergunta de pesquisa que foi estabelecida, este trabalho teve como 

objetivo geral analisar os desafios da gestão escolar em uma escola pública no município de 

Felipe Guerra/RN. E teve como objetivos específicos os seguintes: Conhecer o perfil dos 

gestores da escola, identificar os desafios enfrentados pela gestão escolar e por último, analisar 

as alternativas que são usadas para enfrentar os diversos desafios. 

 Esta pesquisa traz uma importante contribuição para a academia, bem como para a gestão 

escolar, agregando conhecimentos e fazendo um cruzamento de informação entre a teoria e a 

prática, o dia a dia da gestão escolar. 

 

2. Referencial Teórico  

 

Buscando dar um maior embasamento teórico neste artigo, buscou-se formular um 

referencial teórico e completo, a fim de dar uma maior relevância a este trabalho com a 

realização de buscas em trabalhos sobre a gestão escolar, partindo de um breve histórico sobre: 

a escola pública, a normatização da gestão escolar, e por fim a função do gestor escolar. 

 

a. A Escola Pública   

 

A escola pública desenvolve um importante papel na formação das pessoas, uma vez que 

deve oferecer ensino de qualidade, desenvolvendo e compartilhando conhecimentos e 

consequentemente a formação de uma sociedade melhor. A escola proporciona o acesso a 

educação, e que está garantido por lei. Na Constituição Federal de 1988, trata da gestão escolar 

democrática como um dever de todos.  

 
Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida 

e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 

pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

(Constituição Federal do Brasil, art. 205, 1988). 
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A Constituição Federal de 1988, vem garantir o acesso a educação para todos de forma 

igualitária e que visa proporcionar o desenvolvimento das pessoas e da sociedade. 

Para Saviani, (1995, p. 114) o papel da escola abrange muito mais além da função 

educativa, pedagógica. 

 
A escola tem uma função específica educativa, propriamente pedagógica, ligada à 

questão do conhecimento; é preciso, pois, resgatar a importância da escola e 

reorganizar o trabalho educativo, levando em conta o problema do saber 

sistematizado, a partir do qual se define a especificidade da educação escolar. 

 

Contribuir com o desenvolvimento da sociedade, com o compartilhamento dos saberes é 

uma tarefa a ser desenvolvida pelas escolas públicas, porém nem sempre essa tarefa é comprida, 

uma vez que as escolas enfrentam diversos problemas, e que merecem uma maior atenção. 

Os problemas são os mais diversos, mas para resolvê-los depende de uma serie de fatores 

que merecem um foco maior, não dependendo assim apenas dos diretores, ou dos professores. 

Para Lück (2000, p.8) a gestão escolar é um elo entre as necessidades da sociedade com 

os objetivos da escola. 

 
Aprendizagem efetiva e significativa dos alunos, de modo que, no cotidiano que 

vivenciam na escola, desenvolvam as competências que a sociedade demanda, dentre 

as quais se evidenciam: pensar criativamente; analisar informações e proposições 

diversas, de forma contextualizada; expressar ideias com clareza, tanto oralmente, 

como por escrito; empregar a aritmética e a estatística para resolver problemas; ser 

capaz de tomar decisões fundamentadas e resolver conflitos, dentre muitas outras 

competências necessárias para a prática de cidadania responsável. 

 

A escola vai se adaptando conforme as mudanças no mundo, e essas mudanças trazem 

novos desafios à medida que as exigências aumentam, os desafios também aumentam, e para 

isso é necessário o bom trabalho da gestão escolar. 

 

b. A Normatização da Gestão Escolar 

 

O processo de expansão da gestão escolar no Brasil, iniciou-se por volta dos anos da 

década de 1980, com o objetivo visando superar os problemas burocráticos e administrativos 

que vinham ocorrendo na gestão das escolas, isso nos diversos níveis de ensino, fortalecendo 

assim as escolas, incentivando a participação da comunidade no cotidiano da escola, e 

consequentemente a melhoria do processo administrativo por parte dos gestores nos ambientes 

escolares.  

A Constituição Federal de 1988, trata da gestão escolar democrática como um dever de 

todos.  
Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida 

e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 

pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

(Constituição Federal do Brasil, art. 205, 1988) 

 

Para Libâneo, (2008, p.132) é fundamental a “participação da comunidade escolar no 

processo de tomada de decisão, na construção coletiva dos objetivos e das práticas escolares, 

no diálogo e na busca de consenso”. Visando assim a melhoria do papel da escola para a 

sociedade, com a inclusão e a participação da comunidade. 
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A mudança de paradigma e uma nova formulação de um modelo de gestão escolar foi 

necessário conforme afirma Prais (1994, p. 60). 
 

Desafia-se na administração escolar a capacidade de superar uma ação meramente 

técnica (administração de normas, pessoal e material), efetivando-se uma função 

política há muito desgastada pela atuação meramente executora das decisões de 

gabinete dos tecnoburocratas. A novidade da proposta reside em exigir do 

administrador-educador que ele compreenda a dimensão política de sua ação 

administrativa, que se respalda na ação colegiada, rompendo com a rotina alienada do 

mundo impessoal e racionalizada da burocracia, que permeia, ou melhor, cimenta a 

dominação das organizações modernas. Em síntese, propõe-se recuperar com vigência 

o papel do diretor-educador na liderança do processo educativo. 

 

A reorganização do processo administrativo escolar, com o envolvimento da comunidade 

tem como objetivo promover uma educação mais participativa, ao mesmo tempo inovadora e 

que fosse emancipadora, por isso que a participação de todos tem uma importância significativa 

no processo de gestão democrática das escolas públicas.  

A gestão democrática tem amparo legal na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 

206, “O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: [...] VI. Gestão democrática 

do ensino público, na forma da lei”. Princípio este que é reafirmado na Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional de 1996, no artigo 3º, inciso VIII. 

Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, o Artigo 14 estabelece que: 

 
Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão de ensino público na educação 

básica, de acordo com suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios: 

I. Participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da 

escola; 

II. Participação das comunidades escolares e local em Conselhos Escolares ou 

equivalentes. 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, teve como objetivo trazer 

para as escolas uma gestão democrática e participativa, incluindo todos no processo 

administrativo e de tomadas de decisões das escolas públicas, tornando um ambiente mais 

participativo e integrador. 

A escola exerce uma função social importante na formação humana, e é necessário que 

se tenha qualidade durante esse processo, atrelado a qualidade, estão as avaliações e para isso 

é imprescindível a existência de uma legislação especifica e uma serie de cuidados que estão 

elencados na Lei de Diretrizes e Bases (LDB) em seu artigos, dentre eles o art. 12: 

 
I - elaborar e executar sua proposta pedagógica; 

II - administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros; 

III - assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas; 

IV - velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente; 

V - prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento; 

VI - articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da 

sociedade com a escola; 

VII - informar pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos, e, se for o caso, os 

responsáveis legais, sobre a frequência e rendimento dos alunos, bem como sobre a 

execução da proposta pedagógica da escola; 

VIII – notificar ao Conselho Tutelar do Município, ao juiz competente da Comarca e 

ao respectivo representante do Ministério Público a relação dos alunos que apresentem 

quantidade de faltas acima de cinquenta por cento do percentual permitido em lei. 
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Isso permite a criação de um modelo de gestão escolar e que auxilie o processo 

administrativo das escolas. Visto que a gestão escolar enfrenta diversos desafios, que vão dos 

problemas mais simples, até aos problemas mais complexos. 

 Para Lück (2002, p.18) a escola participativa, seria a criação de um local ou de um  

“ambiente propício à participação plena, no processo social escolar, dos seus profissionais, de 

alunos e de seus pais, uma vez que se entende que é por essa participação que os mesmos 

desenvolvem consciência social crítica e sentido de cidadania”. 

É necessário que haja o entendimento por toda a população que esses princípios só terão 

efetividade se houver a participação de todos os diretores, dos docentes, discentes, das famílias 

e da sociedade, visando assim a concretização do princípio da gestão escolar democrática. Pois 

torna-se um instrumento de democracia em uma sociedade que leva em consideração a 

importância de estar presente na tomada de decisão e na participação da resolução dos 

problemas enfrentados pelas escolas públicas em todos os níveis. 

 

c. A função do Gestor Escolar 

 

As escolas são organizações complexas, e são compostas por pessoas, estruturas e por 

diversos processos, desafios e muitos conflitos a serem resolvidos, tornando o ambiente 

administrativo desafiador, como toda organização necessita de uma boa gestão, e com as 

escolas acontece o mesmo, uma escola por até ser igual as demais, em termos de estrutura, a 

grande diferença vai estar no seu corpo gestor.  

A gestão escolar é abrangente Dos Santos (2006, p.130) explica que “costuma-se 

classificar a gestão escolar em três áreas, que funcionam interligadas, de modo integrado ou 

sistêmico: Gestão Pedagógica, Gestão de Recursos Humanos e Gestão Administrativa”. A 

gestão escolar envolver muito além do conhecimento e da formação do responsável pela 

direção.  

Tavares (2009, p.113) afirma que a “A gestão escolar deve ser vista como a pedra 

fundamental para que a escola ofereça à sua comunidade uma escola que atenda às exigências 

do dia-a-dia”. Diversas são as demandas de uma escola, e que necessitam serem sanadas, 

mantendo assim a continuidade dos serviços de uma escola.  

Nesse contexto o diretor é o administrador da escola, e a ele cabe o importante papel de 

gerir bem essa organização. Segundo Hengemuhle (2004, p. 191) “O diretor é o grande 

articulador da Gestão Pedagógica e o primeiro responsável pelo seu sucesso, auxiliado, nessa 

tarefa, pelos apoios pedagógicos”.  

O diretor da escola deve usar de seus conhecimentos e de suas habilidades para resolver 

os problemas que possam ocorrer no dia a dia de uma escola, a gestão escolar não é uma tarefa 

fácil, à medida que o trabalho exige bem mais do que o conhecimento. Para Lück (2009, p.12) 

“a competência para o exercício de uma função ou profissão pode ser vista sob duas óticas: a 

da função/profissão em si e a da pessoa a exercê-la.” Sendo assim o gestor tem uma grande 

responsabilidade, com a escola e com a sociedade.  

O trabalho na direção de uma escola é uma junção de diversos fatores, para Lück (2009, 

p.32 “É uma decorrência das condições associadas à complexidade da educação e da 

necessidade de sua organização, assim como das intenções de promover mudança de condições 

existentes e de produção de novas situações, de forma consistente.” 
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A gestão escolar deve garantir a qualidade da educação, e para que isso aconteça é 

importante a participação ativa nas atividades da escola, o publico externo da escola depende 

dos bons resultados do publico interno.  

A participação é essencial, o diretor deve incentivar o envolvimento de todos, para 

Libâneo (2011, p. 396-402) “aprender a participar ativamente de um grupo de trabalho ou de 

discussão, a desenvolver competência interativa entre si e com os alunos”. Isso torna-se um 

fator diferencial na construção de uma sociedade. 

Diversas são as funções que um diretor deve exercer, visto que a escola é uma organização 

complexa e cheia de desafios, mas não cabe apenas ao diretor, cabe a todo corpo administrativo 

da escola, como os secretários e técnicos que trabalham na direção da escola. 

Lück (2009, p.18) cita que as competências de um diretor vão além das funções de gestão 

dos recursos, envolvendo assim função de informar a população. 

 
Uma das competências básicas do diretor escolar é promover na comunidade escolar 

o entendimento do papel de todos em relação à educação e a função social da escola, 

mediante a adoção de uma filosofia comum e clareza de uma política educacional, de 

modo a haver unidade e efetividade no trabalho de todos. 

 

Nas organizações o sucesso ou fracasso depende dos esforços de todos, sendo um trabalho 

coletivo, e todos devem conhecer seus direitos e deveres no processo, com as escolas acontece 

a mesma coisa, sendo que a gestão democrática deve incentivar a participação da sociedade nas 

atividades escolares, não deixando a responsabilidade apenas a cargo do diretor, este que por 

sua vez deve ficar com as maiores responsabilidade na tomada de decisão.  

O diretor deve ser uma pessoa que esteja disposta a assumir desafios, resolver conflitos, 

administrar recursos, cuidar do bom funcionamento da escola, bem como manter os alunos e as 

famílias dos alunos envolvidas na escola, uma vez que a participação de toda a comunidade 

facilita o processo administrativo e nas rotinas da escola. 

 

3. Metodologia  

 

Nesta seção serão apresentados as técnicas que nortearam este estudo, a classificação 

desta pesquisa, o instrumento de coleta de dados, a população e a amostra, o tratamento e a 

análise dos dados. 

Para Gil (2008, p. 26) a pesquisa caracteriza-se como um “processo formal e sistemático 

de desenvolvimento do método científico. O objetivo fundamental da pesquisa é descobrir 

respostas para problemas mediante o emprego de procedimentos científicos”. 

O presente estudo foi realizado em uma escola pública no município de Felipe 

Guerra/RN, no período de 03 de junho a 19 de julho de 2019, e para a elaboração desta pesquisa 

foi estabelecido uma metodologia através de pesquisas em livros, artigo, periódicos e na 

internet, buscando assim atender aos objetivos, geral e específicos que foram estabelecidos. 

Esta é uma pesquisa do tipo exploratória, pois ao realizar essa pesquisa foram feitos 

estudos para identificar se havia pesquisas nesta área de estudo que abordassem esta mesma 

temática. Sendo a pesquisa exploratória o ponto de partida para a realização de novas pesquisas 

conforme afirma Andrade (2009, p.114) “o primeiro passo para elaboração de todo trabalho 

científico é a pesquisa exploratória”. Classificando assim esta pesquisa como exploratória.  

Este trabalho é constituído por uma pesquisa descritiva, bibliográfica e realizada por uma 

pesquisa de campo, com a aplicação das entrevistas como instrumento de coleta de dados, e 

posteriormente a análise do conteúdo das respostas obtidas.  
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Buscando descrever o comportamento dos fenômenos e o conteúdo das respostas obtidas 

está é uma pesquisa do tipo descritiva, para Gil (2002, p. 42). Enfatiza que: “As pesquisas 

descritivas têm como objetivo primordial a descrição das características de determinada 

população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre variáveis”. 

Quanto ao processo esta pesquisa é do tipo quantitativa e qualitativa, pois é por meio da 

coleta, da mensuração e das análises das respostas em dados estatísticos para que seja facilitado 

sua interpretação e apresentação. 

Collis e Hussey (2005, p. 26) os pesquisadores devem definir o método que irão utilizar 

em sua pesquisa “Alguns preferem um método quantitativo, objetivo por natureza e focado na 

mensuração de fenômenos. Consequentemente, um método quantitativo envolve coletar e 

analisar dados numéricos e aplicar testes estatísticos”. 

Já as pesquisas qualitativas Para Collis e Hussey (2005, p.26) “um método qualitativo, 

que é mais subjetivo envolve examinar e refletir percepções para obter um entendimento de 

atividades sociais e humanas”. 

Com relação ao instrumento de coleta de dados foi utilizado a entrevista, com perguntas 

abertas e fechadas, um total de dez perguntas, Gil (2008 p. 109) explica que a entrevista é “uma 

forma de diálogo assimétrico, em que uma das partes busca coletar dados e a outra se apresenta 

como fonte de informação”. Ainda de acordo com Gil (2008, p.109) a entrevista é “uma forma 

de interação social”. 

A população deste estudo corresponde ao corpo diretivo da escola pública em estudo, ao 

total foram seis participantes que responderam às perguntas, Para Collis, e Hussey (2005, p.62) 

“Uma amostra é um subgrupo de uma população e deve representar o principal interesse do 

estudo. Uma população é qualquer grupo bem definido de pessoas ou de itens que estará sob 

consideração”. 

 

4. Análise e Discursão dos Resultados 

Após a coleta dos dados com a aplicação das entrevistas, que foram feitas ao corpo diretor 

da escola que corresponde as pessoas que trabalham diretamente na parte da gestão, foram feitas 

as análises dos conteúdos das respostas e a mensuração dos dados, e a tabulação dos resultados 

obtidos.  

 Buscando atender ao objetivo geral de objetivo geral analisar os desafios da gestão escolar 

em uma escola pública no município de Felipe Guerra/RN. E posteriormente atender aos 

objetivos específicos que foram: Conhecer o perfil dos gestores da escola, identificar os desafios 

enfrentados pela gestão escolar e por último, analisar as alternativas que são usadas para 

enfrentar os diversos desafios. as perguntas foram feitas e analisadas. 

 Buscando ordenar os conteúdos das respostas aos objetivos específicos, em que o 

primeiro objetivo foi de identificar o perfil dos gestores da escola, os entrevistados responderam 

perguntas com relação ao gênero, as respostas que atenderam a este objetivo estão no gráfico 

01.  
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Gráfico 01: Gênero dos entrevistados  

Fonte: pesquisa de campo (2019) 

 

 Como pode ser visto no gráfico 01, 67% dos entrevistados são do sexo feminino, enquanto 

33% são do gênero masculino, mostrando com isso que as mulheres estão em maioria na direção 

da escola. Na direção da escola há uma quantidade expressiva de mulheres se comparado ao 

número de homens. 

 Outra pergunta que foi feita aos entrevistados foi com relação ao nível de escolaridade 

dos respondentes, considerando assim o maior nível de escolaridade em que o entrevistado 

possui, as respostas estão no gráfico 02. 

 

Gráfico 02. Escolaridade 

Fonte: pesquisa de campo (2019) 
  

33%
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Ao observar o gráfico 02, percebe-se que 50% dos respondentes informaram ter nível de 

escolaridade de pós-graduação, isso em nível de especialização ou mestrado, enquanto isso 33% 

informaram ter graduação isso sendo em licenciatura ou bacharelado, e 17% dos respondentes 

tem apenas o nível médio completo, como se trata de um ambiente escolar é importante que 

haja sempre uma educação continuada, e que as pessoas tenham incentivos a estarem sempre 

buscando crescer. 

Os entrevistados foram questionados sobre a função exercida por eles dentro da parte da 

gestão escolar, buscando manter o sigilo da identidade dos respondentes, os entrevistados foram 

classificados com a letra E em caixa alta que representa a palavra entrevistado (a), e o número 

de sequência da entrevista, as respostas encontram-se no quadro 01. 

 

Quadro 01. Função Exercida na Gestão Escolar. 
ENTREVISTADO (A) FUNÇÃO EXERCIDA 

E1 Diretora 

E2 Vice-diretora 

E3 Coordenadora pedagógica 

E4 Secretaria  

E5 Secretario 

E6 Digitador  
Fonte: pesquisa de campo (2019) 

 

Ao observar o quadro 01, percebe-se a função exercida pelos respondentes, as respostas 

foram coletadas e expostas dessa forma no quadro para facilitar uma melhor interpretação das 

respostas obtidas. 

Buscando atender ao segundo objetivo específico que foi identificar os desafios 

enfrentados pela gestão escolar, as perguntas foram feitas aos gestores da escola, e as respostas 

coletadas e analisadas, posteriormente foi elaborado o quadro 02, expondo assim os principais 

desafios sendo eles os mais citados entre os entrevistados. 

 

Quadro 02. Desafios enfrentados na Gestão Escolar. 
Falta de professores em algumas disciplinas 

Falta de técnicos 

Falta de recursos didáticos 

Falta de recursos financeiros 

Evasão escolar 

Dificuldade de marcar reunião com as famílias 

Falta de incentivos para capacitação 

Falta de material de expediente 
Fonte: pesquisa de campo (2019) 

 

Os principais problemas enfrentados pela gestão escolar na escola pesquisada foram 

informados pelos respondentes, e podem ser vistos no quadro 02, os desafios são vários, o 

trabalho da gestão escolar não é tarefa fácil, e que necessitam serem resolvidos ou sanados, 

cabe ao diretor como gestor principal em uma escola, a tarefa de resolver esses problemas. Para 

Lück (2009, p.32 “É uma decorrência das condições associadas à complexidade da educação e 

da necessidade de sua organização, assim como das intenções de promover mudança de 

condições existentes e de produção de novas situações, de forma consistente.” 
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Para atender ao terceiro objetivo específico que foi estabelecido, analisar as alternativas 

que são usadas para enfrentar os diversos desafios, a gestão escolar para Tavares (2009, p.113) 

“A gestão escolar deve ser vista como a pedra fundamental para que a escola ofereça à sua 

comunidade uma escola que atenda às exigências do dia-a-dia”. 

Para resolver os diversos desafios que surgem na gestão escolar, conforme informou os 

respondentes a gestão tenta sempre manter o diálogo, a união e a compreensão de todos, utilizar 

os recursos disponíveis, manter sempre organizados e disponíveis ao acesso, incentivar a 

participação das familiar nas rotinas escolares, mostrando o quanto é importante a participação 

para a escola e para os alunos, possibilitar condições boas de trabalhos para os professores, e 

melhores condições de aprendizado para os alunos, seguindo sempre as normas existentes. 

Para a gestão escolar é importante o trabalho de todos, a escola é um ambiente que deve 

proporcionar mudanças na sociedade, e incentivar os alunos a importância dos estudos na vida 

de um bom cidadão e de um bom profissional.  

Para Lück (2002, p.18) a escola deve ser local de participação de todos, um lugar que 

sirva como um “ambiente propício à participação plena, no processo social escolar, dos seus 

profissionais, de alunos e de seus pais, uma vez que se entende que é por essa participação que 

os mesmos desenvolvem consciência social crítica e sentido de cidadania”. 

 

5. Considerações Finais 

 

A escola tem um importante papel na construção de uma sociedade melhor, com a tarefa 

de formar das pessoas através do processo de ensino/aprendizado, processo esse que leva tempo 

e consume recursos, e que necessita da ação coletiva de diversos sujeitos, os professores, os 

alunos, as famílias e o publico externo e indireto da escola, mas que terá influência direta da 

escola. 

O trabalho de todos é de grande importância dentro de um ambiente escolar, como visto 

no decorrer desta pesquisa a gestão escolar é uma função de cuida do bom funcionamento da 

escola, e o diretor (a) é o principal responsável por gerir essas ações, diversos são os problemas 

que surgem, que vão dos mais simples aos mais complexos, e que muitas vezes são problemas 

que não dependem diretamente das ações do diretor, sendo problemas externos mas que mesmo 

assim interferem na escola. 

Cabe a gestão escolar buscar sempre resolver os problemas que surgem, e incluir as 

famílias e o publico externo para as ações da escola, a participação de todos é fundamental. O 

presente trabalho buscou mostrar os desafios enfrentados em uma escola pública no município 

de Felipe Guerra/RN, e buscou atender aos objetivos geral e específicos estabelecidos, seguindo 

a metodologia indicada, e posteriormente a apresentação e a análise dos dados, com base no 

referencial teórico dando assim um maior embasamento a esta pesquisa. 
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RESUMO 

O Presente artigo é resultado de um estudo científico que objetivou analisar a influência 

da crise econômica no comportamento de compra dos alunos de pós-graduação na cidade de 

Mossoró/RN, como também o nível de conhecimento e o grau de importância deste tema para 

os respondentes. Foi decidido estudar essa parcela da população, pela curiosidade em saber a 

opinião destes discentes quanto ao assunto. Os resultados que foram obtidos, através de um 

questionário, permitiram verificar que mesmo não sendo tão importante realizar compras, e não 

tendo um conhecimento tão amplo sobre a crise e seus impactos, o orçamento dos mesmos foi 

comprometido, fazendo com que comprem menos. 

Palavras-chave: Crise econômica. Comportamento. Consumidor. Compras.  

 

ABSTRACT 

The present article is the result of a scientific study that aimed to analyze the influence 

of the economic crisis on the purchase behavior of the postgraduate students in the city of 

Mossoró/RN, as well as the level of knowledge and the degree of importance of this topic for 

the respondents. It was decided to study this part of the population, for the curiosity to know 

the opinion of these students on the subject. The results obtained through a questionnaire 

allowed us to verify that even though purchasing is not so important, and not having such a 

wide knowledge about the crisis and its impacts, their budget was compromised, causing them 

to buy less. 

Keywords: Economic crisis. Behavior. Consumer. Shopping. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

 O Brasil passa por uma crise econômica que tem afetado tudo e todos, dos empregados 

aos empresários. Crise, de acordo com o dicionário online de português (2018) significa uma 

conjuntura socioeconômica problemática, um desequilíbrio entre bens de produção e de 

consumo, geralmente descrita pelo aumento dos preços, excesso de desemprego e de falências”. 

 De fato, todos os setores estão sendo prejudicados com as mudanças decorrentes das 

transformações econômicas. Estas mudanças foram se fortalecendo, afetando diretamente o 

comportamento da sociedade em geral, produzindo sentimentos de incerteza e receio 

relacionando-se diretamente ao consumo de bens e serviços. 

Na hora de escolher qual produto adquirir, o consumidor vai optar por aquele que lhe 

proporcione maior satisfação. Porém, é certo também que não se pode comprar tudo aquilo que 

se deseja, pelo fato de que todos estão limitados a determinado orçamento. Por tanto, o 

comportamento do consumidor não depende somente do que ele quer, mas também do que ele 

pode comprar. 

 A maioria das pessoas estão realizando ajustes em seus orçamentos, fazendo com que 

deixem de adquirir bens como: carros, imóveis, eletrodomésticos, eletrônicos. Com isso, estão 

fazendo compras com maior cautela, muitas vezes esperam promoções ou liquidações, avaliam 

se realmente vale a pena comprar o produto e tem mais cuidado na hora de utilizar o cartão de 

crédito, como também planejando com mais eficácia seus gastos e despesas. 

Segundo Montella (2012) se a renda do consumidor aumentar, ele poderá adquirir 

maiores quantidades de bens, da mesma forma que, se sua renda diminuir, ele provavelmente 

adquirirá bens em menores quantidades. 

 Diante da necessidade desse estudo, de se compreender a influência da crise no 

comportamento de compra, objetiva-se identificar a influência da crise econômica no 

comportamento de consumo dos alunos pós-graduandos. 

Chegando a uma problemática: A crise econômica está influenciando no 

comportamento de compra dos alunos de pós-graduação do campus Mossoró/RN? 
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2 - REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 – CRISE ECONÔMICA 

 

A crise financeira foi ressaltada por Keynes, que também a reconhece como um 

momento do ciclo econômico. Segundo ele, apesar de que as “flutuações na propensão a 

consumir, no estado da preferência pela liquidez e na eficiência marginal do capital 

desempenham todas o seu papel”, “o ciclo econômico deve, de preferência, ser considerado 

como uma variação cíclica na eficácia marginal do capital, embora complicada e 

frequentemente agravada por modificações que acompanham outras variáveis do sistema 

econômico no curto prazo”. (KEYNES, 1936). 

Para Coggiola (2009) o século XX e o início do XXI foram marcados por crises 

econômicas, que atingiram diversos países, não necessariamente com o mesmo impacto em 

cada um. A crise de 29, ou Grande Depressão, como ficou conhecida, foi marcada pela 

superprodução de produtos agrícolas e industriais, resultando na queda da Bolsa de Nova York, 

com vários desdobramentos mundiais.  

De acordo com Holland e Britto (2010) ao analisarem os aspectos impactantes na crise 

afirmam que a mesma é resultante de vários fatores combinados e citam alguns como: erros de 

política econômica, erros de mercado financeiro, erros de agentes econômicos que viveram 

sobre manias de títulos lastreados em hipotecas, ou seja, títulos garantidos por dívidas, 

ingenuamente confiantes em técnicas e métodos econométricos afinados para medir 

volatilidades e exposições a riscos. 

A economia brasileira entra em processo de desaceleração a partir do último trimestre 

de 2008, chegando à recessão em 2009. Ao contrário do que se esperava, a crise no Brasil não 

afeta inicialmente o mercado financeiro e os bancos. Muito pelo contrário, dada a solidez e uma 

maior regulamentação do nosso sistema financeiro, a crise afeta diretamente o lado real da 

economia. (Moreira e Soares, 2010). 

 

2.2 – COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 

 

O comportamento do consumidor é um conjunto de referências que servem de suporte 

para o conhecimento das culturas, valores, crenças e desejos. Para entender realmente como os 
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consumidores tomam suas decisões de compra, as empresas devem identificar quem participa 

do processo de decisão e as pessoas que podem ser influenciadores ou usuárias. (KOTLER, 

2006).  

Já de acordo com Blackwell, Miniard e Engel (2005), comportamento do consumidor é 

uma ciência que utiliza o conhecimento da Economia, Psicologia, Antropologia e outras 

disciplinas. Essas referências servem de suporte para o conhecimento de cultura, valores, 

crenças e desejos, tudo aquilo que influencia o processo de decisão de compra. 

Richers (1984) caracteriza o comportamento do consumidor de acordo com as 

atividades mentais e emocionais devido ao uso dos produtos, serviços para a satisfação das 

necessidades e desejos.  

Kotler (2006), diz que o comportamento de compra do consumidor é motivado por 

quatro tipos de fator: culturais (cultura, subculturas e classes sociais), sociais (grupo de 

referência, família, papéis e status), pessoais (idade, estágio no ciclo de vida, ocupação, 

circunstâncias econômicas, estilo de vida, valores, personalidade e autoimagem) e psicológicos 

(motivação, percepção, aprendizagem, memória, crenças e atitudes).  

Ainda de acordo com o autor supracitado. A compra possui um processo de decisão, que 

consiste numa sequência de etapas: reconhecimento do problema ou necessidade, busca de 

informações, avaliação de alternativas, decisão de compra e comportamento pós-compra. As 

atitudes dos outros, os fatores situacionais e o risco percebido podem afetar na decisão de 

compra, como também os níveis de satisfação pós-compra. 

 

3 – METODOLOGIA 

 

 Este estudo tem como característica a pesquisa descritiva, pois com ela realizar-se-á o 

estudo, a análise, o registro e a interpretação dos fatos, sem a ação do pesquisador. 

 Conforme Gil (1999), as pesquisas descritivas têm como finalidade principal a descrição 

das características de determinada população ou fenômeno, ou o estabelecimento de relações 

entre variáveis. São inúmeros os estudos que podem ser classificados sob este título e uma de 

suas características mais significativas aparece na utilização de técnicas padronizadas de coleta 

de dados.  

Esse tipo de pesquisa, de acordo com Selltiz et al. (1965), busca descrever um fenômeno 

ou situação em detalhe, especialmente o que está ocorrendo, permitindo abranger, com 



 
 

295 
 

UERN | Mossoró – RN, 02 a 06 de setembro de 2019 
VI CONgest – Congresso de Economia & Gestão 

exatidão, as características de um indivíduo, uma situação, ou um grupo, bem como desvendar 

a relação entre os eventos. 

 A pesquisa também é de natureza quantitativa, onde Fonseca (2002) diz que esta 

pesquisa se centra na objetividade. Influenciada pelo positivismo, considera que a realidade só 

pode ser compreendida com base na análise de dados brutos, colhidos com a ajuda de 

instrumentos padronizados e neutros, como o questionário por exemplo. A pesquisa quantitativa 

recorre à linguagem matemática para descrever as causas de um fenômeno, as relações entre 

variáveis, etc. 

Tendo como instrumento de coleto de dados o questionário. Segundo Gil (1999, p.128), 

o questionário é definido como “a técnica de investigação composta por um número mais ou 

menos elevado de questões apresentadas por escrito às pessoas, tendo por objetivo o 

conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas 

etc.”. 

O questionário continha 19 questões, sendo aplicado 201 ao público-alvo, no caso os 

alunos de pós-graduação da Universidade Potiguar, incluindo também questões que deverão ser 

usadas na escala likert de 5 pontos, visto que esta escala tem como finalidade medir o grau de 

intensidade de satisfação com o objeto em estudo utilizado, este cálculo permite mensurar o 

grau de aprovação dos respondentes, verificando-se a concordância ou discordância das 

questões tratadas, será possível recolher informações que serão de grande valia para este estudo. 

 

4 – ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

4.1 – CARACTERIZAÇÃO DOS RESPONDENTES 

 

Neste item, são apresentados os resultados obtidos da aplicação dos questionários, junto 

aos 201 respondentes, onde todos são discentes de pós-graduação da Universidade Potiguar. Os 

dados foram coletados, tabulados e são exibidos em forma de tabelas, figuras e interpretações 

escritas, para facilitar a visualização.  

O perfil dos respondentes é formado pela maioria do sexo feminino (59,7%), tem uma 

faixa etária de 20 a 30 anos (63,2%), sendo na maioria dos cursos de Engenharia de segurança 

no trabalho (12,9%), Direito trabalhista e Processo do trabalho (10,9%), Direito previdenciário 

(7,5%) e Nutrição clínica funcional (7,5%) e são solteiras (63,2%), em sua residência moram 



 
 

296 
 

UERN | Mossoró – RN, 02 a 06 de setembro de 2019 
VI CONgest – Congresso de Economia & Gestão 

de 1 a 5 pessoas (97,5%), residem em moradia própria (78,1%), e são as principais responsáveis 

financeiras na sua casa (69,7%), como é mostrado na tabela 1. 

  

Tabela 1 – Perfil dos respondentes 

Variável Frequência % 

Sexo     

Feminino 120 59,7 

Masculino 81 40,3 

Faixa Etária     

Abaixo de 20 anos 33 16,4 

De 20 a 30 anos 127 63,2 

De 30 a 40 anos 27 13,4 

Acima de 40 anos 14 7 

Pós/MBA     

Direito Penal e Processo Penal 7 3,5 

Direito Previdenciário 15 7,5 

Direito Trabalhista e Processo do Trabalho 22 10,9 

Docência no Ensino Superior 10 5 

Energias Renováveis 2 1 

Enfermagem em Urgência, Emergência e Trauma 11 5,5 

Engenharia de Segurança no Trabalho 26 12,9 

Gerenciamento de Obras 3 1,5 

Instrumentalidade e Téc. do Fazer Prof. do Serviço Social 13 6,5 

Master em Arquitetura, Design de Interiores e Iluminação 11 5,5 

MBA Executivo em Estratégias de Negócios 9 4,5 

MBA Executivo em Gestão Financeira 10 5 

MBA Executivo em Gestão de Pessoas 8 4 

MBA Executivo em Supply Chain e Logística 7 3,5 

MBA Executivo em Planejamento Tributário 8 4 

Neuropsicologia 1 0,5 

Nutrição Clínica Funcional 15 7,5 

Políticas Públicas de Atenção a Família 10 5 

Psicologia Clínica e Psicoterapia Infantil 1 0,5 

Terapia Manual e Postural Aplicada a Ortopedia e Trauma 12 6 

Estado civil     

Solteiro (a) 127 63,2 

Casado (a) / União Estável 70 34,8 

Viúvo (a) 0 0 

Divorciado (a) 4 2 

Número de residentes     
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De 1 a 5 pessoas 196 97,5 

De 6 a 10 pessoas 5 2,5 

Acima de 10 pessoas 0 0 

Moradia     

Própria 157 78,1 

Alugada 36 17,9 

Outros 8 4 

Principal responsável financeiro     

Sim 140 69,7 

Não 61 30,3 

Fonte: Do autor, 2018. 

  

 Dos 61 respondentes que responderam não, a maioria disse ser os pais (64,8%) os 

principais responsáveis financeiros, seguidos dos cônjuges (22,5%). 

Quando questionados quanto a renda bruta mensal familiar, a maioria respondeu que é 

entre 3 e 6 salários mínimos (R$2.862,00 e R$ 5.724,00), chegando a um percentual de 41,3%. 

E esse percentual aumenta ainda mais quando é questionado se os mesmos planejam seus gastos 

mensalmente, 60,7% disse que planejam, 30,8% planejam as vezes e 8,5% não se planejam. 

 

4.2 – PERFIL DE COMPRA DOS RESPONDENTES 

 

 Através dos resultados foi verificado que há um fracionamento quanto ao perfil de 

compra dos respondentes, visto que a maioria disse comprar apenas o necessário, com um 

percentual de 44,3%. Porém, há aqueles que opinaram que excedem algumas vezes, chegando 

a 39,3%, seguido dos que compram pouco, com 15,9%, e apenas 0,55% disse comprar 

obsessivamente. Isso comprova-se ainda mais quando questionados quanto aos valores gastos 

com compras mensalmente, onde o maior número (63,2%), disse gastar até 1 salário mínimo 

(R$ 954,00). 

Na tabela 2, é exibido o nível de importância de realizar-se compras, foi verificado que 

a grande maioria não acha tão relevante, comprovado na porcentagem de 25,52%. O 

grau de importância, de acordo com os respondentes, mostra que há uma descrença de que as 

variáveis como um todo são verdadeiras, comprovando que mesmo sendo vital e necessário 

realizar compras de um modo geral, os mesmos não acham importante comprar e ainda dizem 

que compram somente o necessário. 
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Tabela 2 - Nível de importância de realizar-se compras 

Variável 
Discordantes 

da Variável 

Concordantes da 

Variável 

Grau de 

Concordância 

da Variável 

% de 

importância 

Grau de 

importância 
170,048 21,952 -675,64 25,52 

Fonte: Do autor, 2018. 

 

O preço é o quesito mais importante ao realizar algum tipo de compra, segundo os 

respondentes, visto que optam por comprar somente o indispensável, onde obteve-se 53,2% das 

respostas. Porém, uma parte opinou dizendo que a qualidade também é importante, tendo o 

percentual de 32,8%. Pode-se observar essas informações logo abaixo no gráfico 1. 

 

Gráfico 1 – O que os respondentes mais julgam ser importante ao comprar 

 

Fonte: Do autor, 2018. 

 

Ainda referente as compras, as formas de pagamento mais utilizadas são: cartão de 

crédito (74,6%); dinheiro (71,6%) e cartão de débito (53,2%), também foram mencionados 

boleto bancário (26,4%); métodos de pagamento online (15,4%) e cheque (1%), como mostra 

o gráfico 2 logo abaixo: 
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Gráfico 2 – Formas de pagamento que utiliza nas compras 

 

Fonte: Do autor, 2018. 

 

 Havendo assim uma variedade, visto que a maioria utiliza tanto do pagamento a vista, 

quanto do pagamento parcelado, e alguns deles já beneficiam-se da comodidade do pagamento 

online. 

 

4.3 – INFLUÊNCIA DA CRISE ECONÔMICA NO PODER DE COMPRA 

 

Na tabela 3, está evidenciando o nível de conhecimento dos respondentes em torno da 

crise econômica atual vivenciada. 

 

Tabela 3 – Nível de conhecimento em relação a crise econômica atual 

Variável 
Discordantes da 

Variável 

Concordantes 

da Variável 

Grau de 

Concordância 

da Variável 

% de 

importância 

Grau de 

importância 
145,24 46,76 -211,61 38,54 

Fonte: Do autor, 2018. 
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De acordo com os resultados obtidos, pode-se constatar que não há um conhecimento 

tão significativo sobre o assunto acima citado, fazendo com que haja uma descrença de que as 

variáveis como um todo sejam verdadeiras. Visto que 90% afirmou está acompanhando a crise, 

mesmo assim não tem tantas informações e pensamentos formados acerca deste assunto. 

Mesmo não possuindo tanto discernimento acerca do assunto acima citado, os 

respondentes disseram estar sendo influenciados, sendo comprovada esta informação na tabela 

4 abaixo: 

 

Tabela 4 – Influência da crise no poder de compra dos respondentes 

Variável 
Discordantes da 

Variável 

Concordantes 

da Variável 

Grau de 

Concordância 

da Variável 

% de 

importância 

Grau de 

importância 
101,64 90,36 -13,48 56,25 

Fonte: Do autor, 2018. 

 

O grau de importância, de acordo com os respondentes, mostra que há uma crença de 

que as variáveis como um todo são verdadeiras, comprovando que os mesmos estão sentindo a 

influência da crise sob suas compras.  

No gráfico 3, foi indagado quais seriam os principais influenciadores pelo atual cenário 

econômico brasileiro, onde a grande maioria (90%) disse ser os governantes a principal causa 

dessa crise. Também foram citados: a população (8,5%), a desvalorização da moeda (7%), e os 

grandes empresários (6%).  
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Gráfico 3 - Principal(is) influenciador(es) pelo atual cenário econômico brasileiro 

 

Fonte: Do autor, 2018. 

 

Mesmo com essas demais opções, os políticos foram apontados pela maior parte dos 

respondentes, visto que a política está influenciando diretamente na economia brasileira. 

 

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através da análise dos dados apresentados na pesquisa, foi possível constatar que, de 

acordo com os respondentes, a crise econômica teve influência no comportamento de compra, 

chegando a fazer com que a maioria, que possui uma renda de 3 a 6 salários mínimos 

(R$2.862,00 e R$ 5.724,00), compre apenas o necessário, e realize compras como um todo no 

valor de um salário mínimo (R$ 954,00). 

Entende-se que o maior número tem acompanhado a crise econômica, porém possui um 

conhecimento mediano a cerca deste assunto. Percebe-se também que um número bastante 

considerável de pessoas faz uso de um orçamento mensal e que acham muito importante um 

planejamento financeiro, o que mostra que mesmo não entendendo tanto da economia atual, 

muitos estão de alguma forma se resguardando para o futuro de uma forma simples e eficaz. 

Ao final desta pesquisa ficou entendido que, de acordo com a opinião da maioria dos 

respondentes, a crise influenciou no poder de compra dos mesmos, uma vez que o preço é o 

quesito de maior relevância ao adquirir algo. Porém, comprar não é tão indispensável para uma 

boa parte dos que responderam. 
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Um fator limitador a ser considerado nessa pesquisa foi a pequena quantidade de 

informações que foi encontrado sobre o assunto em questão por ser um tema recente, no caso 

da crise econômica. Diante da limitação desta pesquisa, recomenda-se para estudos futuros 

ampliar a pesquisa para outros tipos de estudantes, e se fazer uma comparação dos mesmos.  
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Resumo 

As organizações surgem com um proposito de atender as necessidades ou desejos de uma 

determinada população que necessita dos produtos ou serviços oferecidos, e as empresas que 

estão sempre buscando crescimento, e serem destaques no mercado que é competitivo, todos os 

dias empresas abrem e fecham suas portas, a diferença está nas pessoas que compõem e 

administram essas empresas, a busca por um diferencial competitivo não estão apenas nos 

recursos, mas sim no capital humano das empresas, e entre os vários fatores de diferencial 

competitivo, destaca-se a qualidade no atendimento, que é um ponto forte dentro das empresas, 

sendo que um cliente quando é bem atendido ele tende a voltar ou a indicar uma determinada 

empresa, visando a qualidade no atendimento, o presente artigo buscou como objetivo geral 

analisar a qualidade no atendimento sobre a ótica dos vendedores, e teve como objetivos 

específicos identificar o perfil dos vendedores, verificar o processo de qualidade no 

atendimento e analisar o nível de satisfação dos vendedores. Realizados através de uma 

pesquisa exploratória, bibliografia, do tipo quantitativa, foram entrevistados 15 colaboradores, 

e que os dados foram coletados, analisados, em seguida os dados foram tabulados e 

apresentados em gráficos, pode-se identificar do perfil dos vendedores, constatar o processo de 

qualidade no atendimento, qualidade, confiança e transparência, bem com o nível de satisfação 

dos vendedores, por meio da motivação, incentivos. Mostrando assim que existe uma 

preocupação com o bom desempenho dos vendedores, e que é importante o bom atendimento 

com a perspectiva de satisfazer as necessidades dos clientes, bem como se manter competitiva 

no mercado. E é por meio dos vendedores que a empresa mantem o contato direto entre a 

organização e seus clientes, local onde ocorreu esse estudo. 

Palavras-chave: Pessoas. Satisfação. Qualidade. Atendimento. 
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Abstract 

Organizations come up with the purpose of meeting the needs or wants of a particular 

population that needs the products or services offered, and companies that are always looking 

for growth, and to be highlights in the competitive market, every day companies open and close 

their the difference is in the people who make up and run these companies, the search for a 

competitive differential is not just in the resources, but in the human capital of the companies, 

and among the various factors of competitive differential, stands out the quality of service. , 

which is a strong point within companies, and when a customer is well served he tends to come 

back or to indicate a particular company, aiming at the quality of care, this article aimed to 

analyze the quality of the service from the perspective. specific objectives were to identify the 

sellers' profile, to verify the quality and analyze the level of satisfaction of the sellers. 

Conducted through an exploratory research, bibliography, quantitative, 15 employees were 

interviewed, and the data were collected, analyzed, then the data were tabulated and presented 

in graphs, can identify the profile of sellers, verify the process quality of service, quality, trust 

and transparency, as well as the level of satisfaction of the sellers, through motivation, 

incentives. Thus showing that there is a concern with the good performance of sellers, and that 

it is important to good service with the perspective of meeting customer needs, as well as remain 

competitive in the market. And it is through salespeople that the company maintains direct 

contact between the organization and its customers, where this study took place. 

. 

Key words: People. Satisfaction. Quality. Attendance. 

 

 

1. Introdução 

 

As organizações surgem para atender as necessidades das pessoas, estas que por sua vez 

precisam dos produtos e/ou serviços no dia a dia, as pessoas precisam das organizações durante 

toda vida, e com o aumento da população a nível mundial, consequentemente tem-se um 

aumento no consumo, e cada vez surgem empresas que estão competindo para sobreviver no 

mercado, e a qualidade no atendimento torna-se um ponto de destaque nesse cenário 

empresarial. 

A busca pela qualidade no atendimento vem sendo um ponto crescente, visto que as 

pessoas estão mais exigentes e mais atentas ao modelo de tratamento que elas tem recebido, e 

ao modelo desejado de atendimento que elas esperam ao chegarem em uma empresa, a 

qualidade no atendimento envolve muito mais do que o bom atendimento ao cliente, pois 

envolve enxergar bem o cliente, ver com clareza a importância do bom atendimento, bem como 

as criticas e sugestões das pessoas.  

Os consumidores estão cada vez mais seletivos e passaram a fazer pesquisas sobre as 

características que são favoráveis e não favoráveis com relação as empresas, bem como os tipos 

de produtos ou serviços oferecidos e a forma de atendimento e de tratamento que vinha dos 

colaboradores das empresas, isso fez com que os consumidores se tornassem mais críticos e 

mais criteriosos na hora da compra.  

A mudança de pensamento dos consumidores influenciou diretamente na tomada de 

decisão dos mesmos, pois o acesso à informação através da internet possibilitou sanar as 

duvidas dos consumidores antes da aquisição de um produto ou serviço, com a internet os 

consumidores podem saber informações sobre o tipo do produto ou serviço, formas de 
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pagamento, modos de usos, manutenção dos produtos, garantia e entre outras características na 

qual eles julgam como importantes no momento de adquirir um determinado bem. 

 Para Chiavenato (2000) é importante para as empresas o bom atendimento aos clientes, 

visto que a qualidade no atendimento ao cliente é diferencial em relação aos concorrentes. A 

administração deve cuidar bem desse papel de atender bem, pois um bom trabalho gera bons 

resultados futuros.  

Chiavenato (2000) explica que administrar com qualidade diz respeito a manter uma 

postura adequada e ética de liderança empresarial, um enfoque diferencial no ramo dos 

negócios. É notório que as empresas são competitivas e buscam somente a sobrevivência a todo 

custo, e o que importa é manter-se no mercado apenas lucrando, mediante isso é preciso saber 

administrar bem uma empresa e cuidar do seu patrimônio. 

Las Casas (2002, p.90) define que  
 

Para desenvolver serviços com qualidade é necessário que os administradores tenham 

uma sequência de procedimentos, como pesquisar, estabelecer uma cultura, 

desenvolver treinamento, criar um clima organizacional com o marketing interno, 

comunicar o plano e estabelecer mecanismos de controle. Todas essas atividades 

devem seguir o mercado e suas tendências.  
 

A qualidade é um fator determinante de sucesso ou fracasso de uma organização, quem 

vai determinar qual o rumo que uma organização vai tomar são as pessoas que administram e 

que tomam as decisões mais importantes, por isso é necessário a elaboração de estratégias que 

mantenham a empresa competitiva, e uma dessas estratégias é a qualidade de atendimento aos 

clientes, tendo em vista que a maneira como se atende um cliente reflete na imagem da empresa 

como um todo. 

A satisfação dos clientes é uma tarefa difícil tendo em vista que os conceitos de qualidade 

foram alterados juntamente com as modificações que ocorreram no mercado, havendo assim 

uma maior exigência na qualidade dos produtos e serviços, em decorrência disso as empresas 

tiveram que modificar suas estruturas e seus conceitos para se adaptarem as exigências do 

mercado. 

Para Kotler (2000) perder um cliente é uma tarefa fácil, pois o mercado de trabalho 

encontra-se em um elevado nível de competitividade, juntamente com o surgimento de diversas 

empresas que possuem por sua vez, um raciocínio mais elevado quanto as transformações do 

mercado. Empresas essas que acompanham as tendências do mercado, e tendem a querer 

atender as necessidades dos clientes, superando suas expectativas e mudando a realidade do 

mercado, saindo de um enforque voltado nas estruturas da empresa, para um enfoque mais 

voltado aos clientes. 

O conceito de qualidade foi alterado pelos clientes que passaram a exigir cada vez mais 

produtos e serviços de qualidade, muito além disso estão a qualidade no atendimento, o 

fornecimento de informações precisas sobre um produto por parte de quem está vendendo, a 

garantia, as formas de uso entre outros fatores que compõem as características exigidas pelos 

consumidores.  

Mediante isso que foi apresentado nos parágrafos anteriores sobre a qualidade no 

atendimento como um fator de diferencial competitivo entre as empresas, apresenta-se como 

problemática a seguinte pergunta: Como se dá o processo de qualidade no atendimento na 

percepção dos vendedores de uma concessionaria de veículos em Mossoró/RN?  

O presente artigo teve como objetivo geral analisar a qualidade no atendimento sobre a 

ótica dos vendedores de uma concessionária de veículos no município de Mossoró/RN, e teve 
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como objetivos específicos identificar o perfil dos vendedores, verificar o processo de qualidade 

no atendimento e analisar o nível de satisfação dos vendedores.  

 

2. Referencial Teórico 

 

a. Conceito de Qualidade 

 

  A pessoas necessitam de produtos e serviços para atender as suas necessidades, porém 

os consumidores passaram a buscar qualidade também no bom atendimento.  

Para Deming (1990, p. 26) a qualidade é definida como:  

 
Um atributo de produtos, de serviços, mas pode se referir a tudo que é feito pelas 

pessoas. Quando se fala que alguma coisa foi feita com qualidade; entretanto não é 

fácil definir com agilidade o que seja essa qualidade. É costume falar em: Qualidade 

de conformação (maior ou menor grau em que um produto, serviço ou atividade é 

feito com um padrão ou especificações estabelecidas; ausência de defeitos em relação 

ao padrão ou à especificação. 
 

O conceito de qualidade é um conceito amplo e que está relacionado ao bom desempenho 

de um produto ou serviço. Segundo Ishikawa (1993, p.43) “qualidade é desenvolver, projetar, 

produzir e comercializar um produto de qualidade que é mais econômico, mais útil e sempre 

satisfatório para o consumidor”. A qualidade abrange aspectos que são considerados importante 

na formação do conceito geral. 

Segundo Paladini (2012) o conceito de qualidade por ser uma palavra de domínio público, 

não se deve utilizar de qualquer forma ou de qualquer jeito, pois se os conceitos de qualidade 

forem utilizados de forma incorreta, tendem a levar a gestão da qualidade a terem possivelmente 

ações inadequadas que podem levar a empresa a perder competitividade no mercado. 

 Segundo Kotler (1991, p.83) “a qualidade do atendimento que oferecemos pode 

determinar o sucesso ou o fracasso de um negócio. O contato de um funcionário com os clientes 

da empresa como um todo influenciará o relacionamento com a companhia”.  

A qualidade é fundamental para o crescimento de uma organização, sendo assim é 

importante atender bem aos clientes e se possível fidelizar os clientes a empresa. 

Souza, Ravazzi e Silva (2006, p. 10) afirmam que:  

 
Atendimento de qualidade possibilita satisfazer as necessidades do cliente, no entanto, 

é necessário encantá-lo oferecendo-lhe sempre um algo a mais, um valor agregado ao 

produto e serviço oferecido, criando vinculo e proporcioná-los conveniente para a 

empresa diferenciar-se da concorrência. 
 

 O atendimento de qualidade proporciona diversos benefícios, mas para chegar a esses 

benefícios é necessário suprir as expectativas dos clientes, é necessário respeitar os clientes e 

entregar bem mais do que o cliente espera daquele produto, e um dos pontos que mais 

satisfazem ou não os clientes são os prazos. 

 Para Penha (1993, p. 163)  

 
Prazo é compromisso. Cumprir compromisso é respeitar o cliente. A falta de respeito 

a prazos, sejam com os clientes internos ou externos, significa irresponsabilidade e 

desconsideração. É jogar fora todo trabalho e o dinheiro gasto com propaganda e 
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marketing tentando atraí-los para comprar algo que a incompetência no honrar os 

compromissos destrói. 

 

O prazo é um fator determinante na qualidade de atendimento aos clientes, um prazo 

muito longo gera uma enorme insatisfação nos clientes, ninguém quer esperar muito para ser 

atendido ou para receber um determinado produto, ainda mais se um consumidor necessitar 

com urgência desse bem ou serviço que ele adquiriu. 

 

b. Qualidade no Atendimento  

 

Segundo Kotler (2000, p. 53) “satisfação é o sentimento de prazer ou desapontamento 

resultante da comparação do desempenho esperado pelo produto em relação às expectativas da 

pessoa”. Os índices de satisfação ajudam na tomada de decisão dentro de uma empresa, com 

essa informação é possível identificar e melhorar falhas no processo. 

Segundo Cobra (1997, p.222):  

 
Se o produto ou material vendido é de má qualidade, não há, realmente, serviço que 

possa dar satisfações ao consumidor. Manter ou reparar um aparelho ou produto de 

má qualidade não é assegurar um serviço, é reparar um prejuízo. 

 

É possível medir o índice de satisfação dos consumidores após a aquisição do produto ou 

serviço, com uma avaliação que mede o qual de satisfação em relação as expectativas dos 

consumidores,  

De acordo com Bezerra (2013, p. 12): 

 
Satisfazer um consumidor não é fácil. Acredite! O que é satisfatório para uma pessoa 

pode ser insatisfatório para outra. Clientes são indivíduos que possuem características, 

opiniões e gostos diversos. Nunca vamos conseguir satisfazer 100% dos clientes, mas 

é necessário fazermos o máximo de esforço para conseguimos alcançar o mínimo de 

satisfação esperada por eles. 

 

É difícil satisfazer a muitos consumidores visto que cada um apresenta expectativas 

distintas dos demais consumidores, cada um possui necessidades distintas, e estão sempre 

querendo mais. 

Para Griffrin e Moorhead (2006, p. 103). 

 
Maslow acreditava que cada patamar de necessidades precisava ser satisfeito antes 

que o seguinte ganhasse importância. Assim, uma vez que as necessidades fisiológicas 

fossem satisfeitas, sua importância diminuiria, e as necessidades de segurança 

emergiriam como fonte primaria de motivação. Essa escalada rumo ao topo hierarquia 

continuaria até que as necessidades de auto- realização se tornassem as motivadoras 

primordiais. 
 

Os autores Griffrin e Moorhead (2006) entendem que as pessoas possuem várias 

necessidades, e que uma nova necessidade só surgirá quando uma anterior for sanada. E visto 

que as pessoas precisam de produtos e serviços e que estão em busca de muito além de um 

produto sem defeito, elas buscam uma empresa de confiança e que ofereça qualidade no 

atendimento.  
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Segundo Herzberg (1973, p.58) “os fatores motivadores tornam as pessoas felizes com os 

seus serviços porque atendem a necessidade básica e humana de crescimento psicológico; uma 

necessidade de se tornar mais competente”. Esses fatores motivadores tendem a ser maiores do 

que o próprio bem material, sendo que as pessoas tendem a ser mais satisfeitas pelo atendimento 

das expectativas.  

Nessa perspectiva o atendimento aos clientes com respeito, com proatividade e com 

prestação de informações precisas, é fundamental para as empresas que pretendem permanecer 

no mercado, já que a competitividade é grande, e as empresas que buscam sempre diferenciar 

seus produtos e muitas vezes acabam esquecendo de oferecer um atendimento de excelência o 

que irá diferencias uma empresa de outra é o atendimento de qualidade. 

 

3. Metodologia  

 

O presente estudo que visa avaliar a qualidade no atendimento em uma concessória de 

veículos e que foi realizada na cidade de Mossoró/RN no período de 03 de setembro a 19 de 

outubro de 2018, está pesquisa buscou atender ao objetivo geral e aos específicos, para isso 

seguiu a metodologia específica. 

Esta pesquisa é uma pesquisa do tipo exploratória, visto que nesse local onde foi realizado 

esta pesquisa, pois não foram feitas outras pesquisas neste mesmo local, e também porque as 

pesquisas exploratórias são o ponto de partida para iniciar uma pesquisa. Conforme afirma 

Andrade (2009, p.114) “o primeiro passo para elaboração de todo trabalho científico é a 

pesquisa exploratória”. Justificando assim a elaboração e classificação deste trabalho. 

Ainda no campo das pesquisas exploratórias Collis e Hussey (2005, p. 24) citam que este 

tipo de pesquisa como “pesquisa exploratória é realizada sobre um problema ou questão de 

pesquisa quando há poucos ou nenhum estudo anterior em que se possa buscar informações 

sobre a questão ou o problema”. Dando assim uma maior ênfase na pesquisa para este artigo. 

O presente trabalho foi constituído através de uma pesquisa bibliográfica, partindo da 

busca em livros, artigos e na internet, sobre autores e sobre esta temática para dar embasamento 

teórico neste artigo, Gil (2010, p. 50) diz que “a pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir 

de material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos”. A busca 

por autores e por estudos neste campo de estudo sobre a qualidade no atendimento foi 

importante no decorrer deste estudo.  

E foi uma pesquisa descritiva, Gil (2010, p. 28) diz que “as pesquisas deste tipo têm como 

objetivo primordial a descrição das características de determinada população ou fenômeno ou 

o estabelecimento de relações entre variáveis”. Visando descrever em seus objetivos específicos 

identificar o perfil dos vendedores, verificar o processo de qualidade no atendimento e analisar 

o nível de satisfação dos vendedores. 

Quanto ao processo desta pesquisa é quantitativa, Collis e Hussey (2005, p. 26) 

definem que.  
A pesquisa também pode ser diferenciada pelo método adotado pelo pesquisador. 

Alguns preferem um método quantitativo, objetivo por natureza e focado na 

mensuração de fenômenos. Consequentemente, um método quantitativo envolve 

coletar e analisar dados numéricos e aplicar testes estatísticos. 

 

O instrumento de coleta de dados para esta pesquisa foi o questionário, para Marconi e 

Lakatos (2003, p. 201), “o questionário é um instrumento de coleta de dados, feitos através de 

uma série ordenada de perguntas”.  Com um total de doze (12) perguntas entre elas abertas e 

fechadas, e que foram divididas em dois blocos, o primeiro bloco buscou identificar o perfil dos 
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vendedores e o segundo buscou atender aos demais objetivos específicos que foram: Verificar 

o processo de qualidade no atendimento e analisar o nível de satisfação dos vendedores. 

A população desta pesquisa teve um total de quinze (15) entrevistados, sendo uma 

pesquisa onde população e amostra tiveram o mesmo valor, então está é uma pesquisa 

censitária, De acordo com Gil (2008, p. 55). “Quando o levantamento recolhe informações de 

todos os integrantes do universo pesquisado, tem-se um censo”.  

O tratamento dos dados ocorreu após a aplicação dos questionários, que foi realizado com 

base no conteúdo das respostas obtidas, os dados foram analisados, tabulados e apresentados 

em tabelas com o auxílio do computador, facilitando assim a tabulação e posteriormente a 

apresentação dos resultados obtidos. 

 

4. Análise e Discursão dos Resultados 

 

Neste tópico serão apresentados os resultados obtidos nesta pesquisa que foi realizada 

com os vendedores de uma concessionaria no município de Mossoró/RN sobre a qualidade no 

atendimento, um serviço que toda empresa oferece, mas que difere entre uma empresa e das 

demais. E que é o ponto de ligação com o público, os vendedores são os responsáveis por essa 

função de atender aos clientes. Nesse sentido esta pesquisa buscou coletar informações com os 

vendedores. 

Os questionários foram divididos em dois blocos, com um total de doze perguntas que 

seguiu a metodologia estabelecida, foram aplicados e coletados, e em seguida os dados foram 

analisados e tabulados e aqui serão apresentados. 

Com base no conteúdo das respostas obtidas no primeiro bloco e consequentemente 

atendendo ao primeiro objetivo específico que foi de identificar o perfil dos vendedores, 

identificou-se o sexo dos entrevistados, e essa relação pode ser vista no gráfico 01. 

 

Gráfico 01: Gênero dos entrevistados  

Fonte: pesquisa de campo (2018) 
 

De acordo com o gráfico 01, 53% dos entrevistados são do gênero feminino e 47% são 

do gênero masculino, isso mostra a participação da mulher no mercado de trabalho, bem como 

a inclusão em atividades que estão diretamente ligadas ao trabalho com pessoas, como é o caso 
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das vendedoras que estão em contato direto com os clientes, elas são quem fazem o elo entre a 

empresa e os consumidores. 

Os vendedores foram questionados sobre sua faixa etária, as perguntas foram analisadas 

e tabuladas, e as respostas podem ser vistas no gráfico 02. 

 

Gráfico  1. Faixa etária 

Fonte: pesquisa de campo (2018) 
 

Ao observar o gráfico 02, percebe-se que 46% dos vendedores estão na faixa etária entre 

30 a 40 anos, já 27% estão na faixa etária dos 41 a 50 anos, 20% apresentam idade entre 19 a 

29 anos de idade, enquanto 7% estão na faixa etária acima de 50 anos, maior parte dos 

vendedores são pessoas com idade ativa no mercado de trabalho, isso mostra a variedade entre 

as faixas etárias, tendo assim pessoas de todas as idades trabalhando na concessionaria de 

veículos na cidade de Mossoró/RN.  

Ainda buscando atender ao primeiro objetivo específico que foi de identificar o perfil 

dos vendedores, foram questionados o nível de escolaridade dos vendedores, e eles 

responderam ao questionário, a análise das respostas encontram-se no gráfico 03. 
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Gráfico 03. Escolaridade 

Fonte: pesquisa de campo (2018) 
 

No gráfico 03, foi possível identificar o nível de escolaridade dos vendedores, e percebe-

se que 54% já possuem uma graduação, tem nível de escolaridade superior o que mostra que a 

empresa conta com pessoas com alto nível de escolaridade, o que influenciará no resultado de 

qualidade no atendimento, enquanto isso apenas 13% possuem apenas o ensino médio 

completo, nessa mesma porcentagem dos 13% estão as pessoas que informaram que possuem 

uma pós-graduação em nível de especialização. 

Em atendimento ao segundo objetivo especifico estabelecido, que foi ele, verificar o 

processo de qualidade no atendimento, foi questionado se os vendedores participam de 

treinamentos com frequência, todos foram unanimes e responderam que participam de 

treinamentos, palestras e cursos, para estarem sempre melhorando o atendimento aos clientes, 

esses treinamentos são oferecidos pela própria concessionária.  

Outro questionamento levantado com os respondentes se eles passam por um processo 

de avaliação de qualidade no atendimento, todas as respostas foram unanimes, todos 

responderam que passam por uma avaliação que é feita pela empresa, com os clientes, para que 

eles atribuam uma nota de 0 a 10, onde zero representa insatisfeito e 10 representa totalmente 

satisfeito, esse questionário de satisfação é elaborado pela própria empresa que a cada venda de 

um carro, é realizado diretamente com o cliente por meio de ligações ou e-mails, sem a 

interferência direta ou indireta por parte dos vendedores, que poderiam influenciar no processo 

de avaliação da qualidade no atendimento.  

Segundo Crosby (2001) as necessidades dos clientes estão sempre mudando, e cabe as 

organizações mudarem também, e se adaptarem as mudanças de mercado afim de atender aos 

objetivos dos clientes, com o intuito de tirar proveitos favoráveis. Se o mercado muda com seus 

produtos e serviços, então cabe a organização de mudar também para melhor atender aos 

clientes. 

Outro questionamento que foi feito aos vendedores buscou levantar informações sobre 

o processo de qualidade no atendimento, os respondentes foram questionados com relação ao 

processo de fidelização de clientes. Visto que há uma variedade enorme entre os clientes, 

segundo Lima (2012) existem alguns tipos de clientes, entre eles estão o impaciente, silencioso, 

indeciso, agitado, inteligente, confuso, detalhista, agressivo e desconfiado. O que torna 
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importante identificar o tipo de cliente, e tentar adaptar a realidade de cada cliente sempre 

oferendo um tratamento de qualidade e de respeito. 

Todos os vendedores responderam que sempre buscam estarem melhorando o seu 

atendimento com os clientes a fim de haver uma fidelização e até mesmo uma futura amizade. 

Sempre na base do respeito, da sinceridade e da confiança. 

Um dos fatores levantados nesses questionamentos buscou identificar se os vendedores 

apresentam boa comunicação, já que a comunicação é importante no processo de venda e do 

atendimento as necessidades dos clientes. O resultado desse questionamento pode ser visto no 

gráfico 04. 

 

Gráfico 04. Comunicação 

Fonte: pesquisa de campo (2018) 
 

No gráfico 04, identifica-se que 47% dos respondentes apresentam ter ótima 

comunicação, enquanto apenas 7% responderam ter uma comunicação regular, 33% 

responderam ter uma boa comunicação, e por último 13% informaram nos questionários terem 

ótima comunicação. Nesse contexto cabe a organização estimular o processo de comunicação 

entre os vendedores, para que eles melhorem a cada dia e possam atender melhor aos seus 

clientes e consumidores. 

Quando questionados se eles tinham satisfação em atender bem um cliente, todos 

responderam que sim, visto que a satisfação gerada, o sorriso no rosto de cada cliente e a 

felicidade motivam os vendedores a sempre se empenharem cada dia mais. 

Em atendimento ao terceiro e último objetivo específico que foi; Analisar o nível de 

satisfação dos vendedores. Foi questionados se o trabalho era algo prazeroso, todos 

responderam que sim, e que gostam do que fazem. 

 Os entrevistados foram questionados se o nível de relação com os colegas de trabalho 

era ou não satisfatórios na percepção dos próprios vendedores, o resultado dessa pergunta pode 

ser vista no gráfico 05. 
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Gráfico 05: Relacionamento com os demais colegas de trabalho  

Fonte: pesquisa de campo (2018) 
  

Identifica-se no gráfico 05, que 87% dos entrevistados informaram terem bons 

relacionamentos com os demais colegas, enquanto 13% informaram que não tinham boa relação 

com os demais colegas de trabalho. O bom relacionamento é importante, pois o resultado final 

da empresa depende de trabalho individual de cada colaborador. Os resultados obtidos sejam 

eles bons ou não depende do trabalho em conjunto, cada um fazendo sua parte no processo.  

Ainda em atendimento ao terceiro e último objetivo especifico, foi perguntado se a 

empresa oferece condições de desenvolvimento pessoal, todos responderam que sim, 

responderam também que a empresa valoriza o colaborador, os entrevistados responderam que 

a empresa valoriza o trabalho de todos oferecendo benefícios aos clientes, responderam também 

que são estimulados a manterem sempre um nível de desempenho crescente. 

 

5. Considerações Finais 

 

A presente pesquisa possibilitou o entendimento sobre uma problemática apontada, que 

é a qualidade no atendimento na percepção dos vendedores de uma concessionaria de veículos 

em Mossoró/RN. Mostrando assim que existe uma preocupação com o bom desempenho dos 

vendedores, e que é importante o bom atendimento com a perspectiva de satisfazer as 

necessidades dos clientes, bem como se manter competitiva no mercado. E é por meio dos 

vendedores que a empresa mantem o contato direto entre a organização, local onde ocorreu esse 

estudo, e seus clientes. 

Este trabalho atendeu a pergunta problema estabelecida, bem como seus objetivos geral 

e específicos, sendo assim considera-se como uma pesquisa satisfatória e que pode contribuir 

com o desenvolvimento da organização e contribui também com a academia com a realização, 

desenvolvimento e a apresentação dos resultados obtidos, bem como deixa o espaço para que 

novas pesquisas sejam realizadas. 
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Resumo 

Nos últimos anos tem-se percebido um novo fenômeno no mercado, o surgimento das chamadas 

“Clinicas Médicas Populares”, que vem ocupar um espaço entre os serviços oficiais de saúde e 

as clinicas, policlínicas particulares. O diferencial das clinicas populares é prestar um serviço 

ao nível da rede privada, cobrando valores compatíveis com a renda de seus usuários. Neste 

sentido, o objetivo deste trabalho foi aferir junto aos usuários de uma clínica médica popular 

em Fortaleza sobre a qualidade dos serviços prestados. Foram aplicados questionários aos 

usuários da clínica, em dia normal de atendimento e por amostra de conveniência, onde o 

instrumento de coleta constava de duas questões sociais e dez questões dicotômicas sobre a 

percepção dos usuários. Restou demonstrado alto níveis de satisfação com os serviços 

prestados, resultando em índices favoráveis de fidelidade dos usuários com a clínica. Com este 

estudo pretende-se contribuir para o mercado, trazendo informações sob a ótica dos usuários, 

bem como à academia, ainda carente de trabalhos nesta área. 

Palavras-chave: Clínica médica popular. Comportamento do consumidor, Saúde pública. 

 

Abstract 

In recent years, there has been a new phenomenon in the market, the emergence of the so-called 

“Popular Medical Clinics”, which comes to occupy a space between official health services and 

clinics, private polyclinics. The differential of popular clinics is to provide a service at the level 

of the private network, charging values compatible with the income of its users. In this sense, 

the objective of this study was to assess with the users of a popular medical clinic in Fortaleza 

about the quality of the services provided. Questionnaires were administered to clinic users, on 

a normal day of care and by convenience sample, where the collection instrument consisted of 

two social questions and ten dichotomous questions about users' perception. High levels of 

satisfaction with the services remained, resulting in favorable rates of user loyalty to the clinic. 
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This study aims to contribute to the market, bringing information from the perspective of users, 

as well as the academy, still lacking work in this area. 

Keywords: Popular medical clinic. Consumer behavior, Public health. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O Sistema Único de Saúde – SUS foi criado em 1988, em conformidade com os preceitos 

contidos da Constituição da República Federativa do Brasil. Com a contínua deficiência nos 

serviços prestados à saúde pública, o sistema foi agravando-se cada vez mais, levando à 

sociedade a desacreditar que poderia realmente se beneficiar deste tipo de assistência, 

principalmente por todo o descaso dispensado a população mais carente que buscava 

atendimento neste sistema (POLIGNANO, 2001). 

Ademais, o ritmo acelerado de mudanças econômicas, tecnológicas, comportamentais, 

aliado a uma acirrada concorrência no mercado, as organizações precisam se reinventar, e o 

setor de saúde, um dos mais carentes de atendimento e prestação de serviços, buscou na clínica 

médica popular, ocupar um vácuo deixado pelo poder público e menosprezado pelo privado. 

Neste sentido, nos últimos anos, houve um aumento das clinicas de saúde de cunho popular, 

com serviços direcionados à população de baixa renda, favorecidas por mudanças de padrão de 

consumo da população, que não incluía gastos com a saúde em seu orçamento familiar 

(GODOY, 2015). 

Além disso, a expansão da quantidade de clínicas trouxe a concorrência, que tem obrigado 

os dirigentes de clinicas da área da saúde, a buscar padrões de competitividade que atenda as 

exigências dos usuários, ao mesmo tempo em que buscam caminhos viáveis e sustentáveis a 

longo prazo e mantendo o grau de especialização que o empreendimento requer (CHAVES 

JÚNIOR; CAVALCANTI; BARBOSA, 2014). 

Diante dessas considerações, a presente pesquisa surgiu com a seguinte questão: qual a 

percepção dos consumidores em relação à prestação de serviços dispensadas aos usuários de 

uma clínica médica popular? Levando em conta, as poucas pesquisas neste nicho de mercado, 

tem-se como objetivo geral aferir junto aos usuários da clínica a qualidade de serviços prestados 

pela clínica médica. 

Entende-se por valor percebido pelo cliente ao uso do produto ou serviço, referente a 

percepção do cliente e envolve a troca de benefícios por custos (DOMINGUEZ, 2000). 

A hipótese inicial é que os usuários das clinicas populares estão satisfeitos com a qualidade 

dos serviços e do atendimento recebidos. Para realização deste trabalho, primeiramente se 

organizou o referencial teórico onde são abordadas as questões sobre relacionamento de 

clientes, a saúde no Brasil e sobre as clinicas médicas. Como métricas para atender o objetivo 

deste artigo, buscou-se no marketing a lealdade e a qualidade percebida. Para buscar as 

respostas, realizou-se uma survey, com os clientes de uma determinada clínica médica popular 

com a finalidade de responder a problemática da pesquisa. 

O trabalho se justifica pela pouca literatura relacionadas as clinicas populares, a expansão 

do modelo pelo país e para verificar a qualidade de serviços percebidas pelos usuários, portanto, 

espera-se com este artigo contribuir com a academia e com a população usuária desses serviços. 

Este artigo encontra-se dividido em seções, iniciando-se pela introdução, na seção seguinte 

o referencial teórico, onde se buscou o embasamento de outros autores, na seção terceira, a 

metodologia utilizada, em seguidas as discursões e apresentação dos dados, finalizando como 

as conclusões finais e o referencial utilizado neste trabalho. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Nesta seção se buscou nos fundamentos teóricos, alguns conceitos com a finalidade de 

apoiar a pesquisa em relação a literatura apresentada. 

 

2.1 A SAÚDE NO BRASIL 

 

A insuficiência de médicos no Brasil Império era enorme, e essa ausência de uma 

assistência médica em muitos lugares, contribuiu para a multiplicação de farmacêuticos, 

também conhecidos por boticários, a quem cabia o manuseio das fórmulas prescritas pelos 

médicos, mas como até os dias de hoje, os próprios boticários indicavam e manipulavam os 

remédios. Em 1988, com a Carta Magna, foi constituído o SUS (Sistema Único de Saúde), 

ocorrendo sua regulamentação em 1990. O SUS foi idealizado como um conjunto de ações e 

serviços na área de saúde, prestados por instituições públicas, e complementarmente na 

inciativa privada (POLIGNANO, 2001).  

O sistema de saúde no Brasil é estruturado em uma complexa rede de prestadores de 

serviços, que competem entre si, gerando uma combinação pública e privada, financiada na 

maioria, por recursos do sistema privado, onde o SUS possui a função de realizar ações de 

promoção da saúde, controle de vetores e educação sanitária, assegurando o atendimento 

continuo aos cuidados a níveis primários, sendo é financiado através de impostos e 

contribuições sociais, além do gasto dos empregadores com saúde (PAIM et al., 2012).  

Segundo Polignano (2001, p. 23), os princípios do SUS, são: a) Universalidade - 

independentemente de sexo, raça, renda, ocupação, ou outras características sociais ou pessoais, 

o acesso às ações e serviços deve ser garantido a todos; b) Equidade – igualdade na assistência 

à saúde, em preconceitos ou privilégios; e, c) Integralidade - As ações de saúde de procurar 

atender à todas as suas necessidades. 

Apesar dos progressos que o SUS trouxe, o maior problema está com o setor privado, que 

detém os principais e mais complexos serviços de saúde, e para eles, não interessam participar 

do modelo pela baixa renumeração dos serviços pagos pelo governo (POLIGNANO, 2001).   

Portanto, não é fato recente as dificuldades do sistema de saúde no país, o que vem 

mudando são as condições da população que ganhou poder de escolha e, devido aos altos 

valores cobrados pela rede privada e pelos planos de saúde, sobraram as clinicas de baixo custo, 

aonde os pacientes tenham serviços de qualidade a um preço compatível e acessível 

(VICTALINO, 2004). Mas, apesar das limitações, o SUS melhorou consideravelmente o acesso 

à atenção básica, de emergência, cobertura vacinal, acompanhamento de gestantes, inclusive 

colaborando para a produção de remédios no pais (PAIM et al., 2012). 

Neste sentido, surgiram a clinicas populares, para ocupar este vácuo entre os setores 

público e o privado, prestando serviços de baixa e média complexidades, por um custo baixo e 

acessível aos usuários de baixa renda. 

 

2.2 AS CLINICAS POPULARES 

 

Pensar em uma nova instituição é ponderar sobre mudança, comportamento e inovação, 

seja ela privada ou pública, e essas mudanças, motivadas pela evolução da tecnologia ou 

aplicação de novos modelos de gestão, que promovem uma maior aproximação entre as 
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organizações formando uma estrutura interligada, interagindo entre si, produzindo um amplo 

sistema social onde atuam vários atores sociais (VIEIRA, 2003). 

Neste sentido, as clínicas médicas populares tornaram-se um importante e inovador 

empreendimento, dando força e incentivando a novos empresários a investir neste segmento, 

desenvolvendo novos projetos, tornando o mercado atrativo ao gerenciamento de novos 

negócios em decorrência das dificuldades encontradas pela sociedade em obter acesso à saúde. 

Neste sentido, a disposição de recursos para financiamentos e as alterações do nível de consumo 

da nova classe média brasileira, o negócio na área de saúde inovou e formou um novo segmento 

de assistência ambulatorial, com investimentos para estabelecimentos das clínicas médicas 

populares (GODOY, 2015). 

O surgimento das clinicas populares de saúde, se deu pela incompetência do poder público 

de responder a demanda imposta e pela impossibilidade da população de baixa renda em 

adquirir serviços de saúde no mercado tradicional, neste contento as clinicas de baixo custo 

vem ocupar essa lacuna, oferecendo serviços para a população de baixa renda (VICTALINO, 

2004). 

Para Godoy (2015), as clínicas médicas populares são definidas como instalações privadas 

na área saúde efetuam atendimentos de baixa e média complexidades, podendo realizar exames 

radiológicos e laboratoriais, reabilitação, consultas, desde que não haja previsão de 

internamento. As clínicas médicas populares, miram sua atenção nos usuários que não estão 

satisfeitos com os serviços públicos na área da saúde, essa deficiência do SUS tem empurrado 

os pacientes para este tipo de atendimento. 

Além de tudo, as clínicas populares, como os demais negócios, necessitam atender a 

diversas normas determinadas pela legislação, e, por serem integrantes do sistema de saúde, as 

clinicas possuem características particulares, onde crescente nível de exigência por serviços de 

saúde, o aumento do número de profissionais concorrentes, exigem uma posição 

empreendedora e dinâmica de seus gestores (CHAVES JUNIOR; CAVALCANTI; 

BARBOSA, 2014).  

Conquanto, as clínicas médicas populares surgem preferencialmente em locais adjacentes 

a hospitais e postos de saúde, essas proximidades físicas entre as clínicas e os estabelecimentos 

do SUS, levam a uma maior exposição e proximidade entre os potenciais clientes e a negócios 

que poderão se concretizar (GODOY, 2015). Acrescente-se ainda, que a exposição das clínicas 

médicas populares, também ocorre por indicação de médicos, principalmente aqueles que 

atendem ou atenderam nos hospitais públicos, clinicas, ou outra forma de atendimento pelo 

SUS (VICTALINO, 2004). 

 

2.3 O COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 

 

Os primeiros estudos em busca de explicar as bases racionais e psicológicas do 

comportamento do consumidor forma os economistas, que objetivaram uma melhor 

compreensão da demanda de um bem para pessoas que se dispõem a comprar a diversos preços 

(RICHERS, 1984). 

Há alguns anos, as estratégias de marketing foram focadas em atrair novos clientes, mas 

recentemente o foco mudou para a retenção dos existentes, a formação de sua lealdade e 

lealdade à empresa. A razão para essas mudanças é o reconhecimento de que relacionamentos 

de longo prazo com clientes são economicamente lucrativos; como garantem compras 

regulares, exigem menores despesas de marketing por cliente e, devido às recomendações de 

clientes fiéis, seu número aumenta (KISELEVA et al., 2016). 
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Neste contexto, as empresas, com seus departamentos de marketing, estão sempre 

analisando o comportamento dos consumidores com o objetivo de se antecipar aos desejos e 

necessidades dos clientes. Toda informação obtida contribui na tomada de decisão dos gestores 

na definição de mercado e para relacionamento com seus clientes (SCHINAIDER; 

FAGUNDES; SCHINAIDER, 2016). 

Para Kiseleva et al., (2016), o comportamento do consumidor é uma atividade voltada para 

obtenção, uso, disposição de bens ou serviços, bem como processos de tomada de decisão que 

precedem e seguem essas ações. Assim sendo, os especialistas em marketing buscam 

desenvolver uma compreensão de como os consumidores realmente tomam a decisão de 

comprar um produto ou serviço (PANDO; PANDO, 2013). 

Neste sentido, Richers (1984) propôs um modelo de decisão de compra que estava divido 

em cinco etapas: a) pré-disposição: a pessoa tem que está receptivo à ideia; b) busca: são as 

informações sobre determinado produto ou serviço que ajudam a diminuir a indecisão de 

compra; c) avaliação: é a fase mais difícil, envolve preço, status, urgência, satisfação; d) 

escolha: é a parte mais simples do processo, aqui o consumidor decide se quer ou não efetivar 

a compra; e, e) reação: nesta fase o consumidor busca a satisfação e avalia se se não houve 

desvios entre a expectativa e a realização. Neste contexto, há necessidade de entender como os 

estímulos do marketing, da propaganda, influenciam o comportamento do consumidor 

(PANDO; PANDO, 2013). Por outro lado, o processo de decisão também está relacionado a 

fatores sociais, culturais, pessoais e psicológicos do comportamento do consumidor 

(SCHINAIDER; FAGUNDES; SCHINAIDER, 2016). 

Por satisfação do cliente deve ser entendido um conjunto de avaliações ordenadas de 

características de serviço individuais (que podem ser positivas ou negativas), e nessas 

estimativas são infundidas as características de qualidade percebidas e esperadas 

individualmente (KISELEVA et al., 2016), 

Além disso, “a tomada de decisão de compra refere-se à comparação entre marcas, preço, 

disponibilidade e a forma de conquistar o consumidor à compra daquele produto que visa 

satisfazer sua necessidade” (SCHINAIDER; FAGUNDES; SCHINAIDER, 2016, p. 149). De 

outro modo, são a partir das variáveis: satisfação, qualidade, valor, confiança e 

comprometimento, percebidos pelos consumidores que surge o processo de decidir por aquela 

empresa (BREI; ROSSI, 2005). 

A lealdade do cliente é relatada como contribuindo para o aumento das receitas ao longo 

do ciclo de vida do relacionamento, devido às atividades de venda cruzada e aumento das taxas 

de penetração do cliente (HENNIG-THURAU; GWINNER; GREMLER, 2002). No mesmo 

sentido, a longevidade do relacionamento de um cliente favorece a lucratividade. Os clientes 

que permanecem com uma empresa por um período de anos, por estarem satisfeitos com o 

serviço, têm mais probabilidade de comprar serviços adicionais e comunicação boca a boca 

adequada (ZEITHAML; BERRY; PARASURAMAN, 1996). 

Para Oliver (1999), a lealdade faz com que o consumidor busque o serviço ou mercadoria, 

contra todas as probabilidades e a todo custo, deseja recomprar e não substituirá por outro. 

O Quadro 1 apresenta as fases da fidelidade conforme proposto por Oliver (1999). 
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Quadro 1 - Fases de fidelidade com vulnerabilidades correspondentes 

Estágio Identificador Vulnerabilidades 

Cognitivo 

 

 

 

Afetivo 

 

 

 

 

Conativo 

 

Ação 

Lealdade a informações como preço, 

recursos e assim por diante. 

 

 

Lealdade a um gosto: "Eu compro 

porque gosto". 

 

 

 

Lealdade a uma intenção: "Estou 

comprometido em comprá-lo". 

Lealdade à inércia de ação, aliada à 

superação de obstáculos. 

Pode ser real ou imaginário. 

Deterioração nas características da 

marca ou preço. Variedade buscando e 

julgamento voluntário. 

Insatisfação induzida cognitivamente. 

Aumento da preferência por marcas 

competitivas. Variedade buscando e 

julgamento voluntário. Deterioração 

do desempenho. 

Mensagens competitivas, persuasivas. 

Deteriorando desempenho. 

Indeterminação induzida. Obstáculos 

aumentados geralmente. Deterioração 

do desempenho 
Fonte: Oliver (1999). 

 

Por fim, não é fácil a manutenção de uma empresa sem o correto gerenciamento dos perfis 

de seus clientes, sem conhecer e sem manter seus clientes (DOMINGUEZ, 2000). Nada 

obstante, a satisfação do cliente com o desempenho do prestador de serviços, a confiança no 

serviço prestado e o compromisso com o relacionamento com a empresa, são os componentes 

chave da qualidade do relacionamento (HENNIG-THURAU; GWINNER; GREMLER, 2002). 

 

3. METODOLOGIA 

 

A presente pesquisa é descritiva, pois objetiva determinar o perfil de determinada 

população, com delineamento bibliográfico, sendo utilizado artigos e livros como pesquisa e 

um levantamento de campo, que se caracterizou pela interrogação direta com o público objeto 

do estudo (GIL, 2014). 

Se utilizou de um questionário como instrumento de coleta dos dados, constando perguntas 

quanto ao gênero e nível de escolaridade, e perguntas dicotômicas como forma de identificar a 

percepção dos clientes em relação a clínica (MARCONI; LAKATOS, 2019). O instrumento de 

coleta constava de duas questões sociais e dez questões dicotômicas sobre a percepção dos 

usuários. A aplicação aconteceu nas instalações da clínica médica localizada em Fortaleza (CE) 

e as repostas ocorreram de forma voluntária e sigilosa, tendo fins apenas de estudo científico. 

A amostra do tipo não probabilística, por conveniência, constou de sessenta clientes e coletada 

em um dia de atendimento normal aos pacientes. 

Os dados foram tabulados e tratados com estatística descritiva e convertidos em gráficos, 

utilizando-se do aplicativo Excel 2013. 
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4. ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 

Primeiramente, foram analisados o gênero e o nível de escolaridade da amostra, que trouxe 

os seguintes resultados. A Tabela 1 demonstra que 66,7% dos respondentes era do gênero 

feminino. 

Tabela 1 – Gênero 

Gênero Frequência % do Total 

Feminino 40 66,7 

Masculino 20 33,3 

Total 60 100 
Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Com relação a Tabela 2, verificou-se que a maior representatividade é de clientes com 

ensino médio, seguido pelos de nível superior, constatando um bom nível de escolaridade. 

 

Tabela 2 – Escolaridade 

Nível de escolaridade Frequência % do Total 

Analfabeto   3 5,0 

Fundamental incompleto 4 6,7 

Fundamental completo 6 10,0 

Ensino médio 28 46,7 

Ensino superior 19 31,6 

Total 60 100 
Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Demonstrado os perfis gênero e nível de escolaridade, serão apresentados os dados 

referentes as perguntas sobre a percepção dos clientes com relação a clínica médica.  

O conceito estreitamente relacionado de qualidade do serviço é descrito como a avaliação 

do cliente do desempenho do serviço do prestador, com base em suas experiências e impressões 

anteriores (HENNIG-THURAU et al., 2002).   

 
Fonte: dados da pesquisa (2018). 
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Gráfico 1 - Qualidade dos serviços
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Desta forma, o Gráfico 1, trata da variável satisfação com os serviços, que visa identificar 

se os serviços estavam sendo oferecidos estava com a qualidade esperada pelos entrevistados. 

Do total de respondentes, 96,6% afirmaram a satisfação com a qualidade dos serviços prestados 

pela clínica. Neste sentido, a percepção da qualidade pode ser compreendida como a apreciação 

e validação por parte do consumidor sobre a qualidade de um produto ou serviço 

(DOMINGUEZ, 2000). 

O Gráfico 2, representa a resposta do questionamento quanto a qualidade do atendimento 

oferecido pela clínica pesquisada, (sua equipe completa), médicos e colaboradores, onde se 

destacam resultados positivos em favor da clínica, o qual mostrou que 98,33% dos clientes 

afirmam que os atendimentos atendem suas expectativas.  

A qualidade do atendimento é um diferencial competitivo que contribui para a perenidade 

da empresa, bem como a satisfação em ser bem atendido contribui para a fidelização dos 

clientes e para indicações e conquistas de novos clientes e mercados. 

 
Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Ao buscar o atendimento em uma instituição, espera-se que ela ofereça as condições 

estruturais e técnicas que contribuam para a identificação e solução do problema apresentado. 

Na área de saúde isso torna-se mais evidente, devendo corresponder às expectativas dos 

usuários que buscam explicação para seus problemas de saúde. O gráfico 3, representa as 

respostas dos usuários quanto a sua satisfação com a estrutura disponibilizada por este 

empreendimento, bem como a sua qualidade e, se a mesma correspondia às suas necessidades. 

Os resultados mostraram que 96,7% dos clientes estavam satisfeitos com a estrutura da clínica, 

que a mesma é compatível com o esperado, principalmente quanto aos equipamentos e 

instalações. Neste sentido, para Dominguez (2000), entende-se a satisfação como o nível de 

atendimento das expectativas dos consumidores em relação a um produto ou serviço. 
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Gráfico 2 - Qualidade do atendimento
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Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Sobre os valores aplicados aos serviços da clínica popular pesquisada, extraíram-se dois 

questionamentos: o primeiro, em relação aos seus concorrentes e um segundo, acerca da 

equiparação com a qualidade oferecida, onde sobre a concorrência foi possível verificar no 

Gráfico 4, que a empresa continua atuando positivamente, apresentando 76,67% dos clientes 

afirmando que sim, seus valores são mais acessíveis comparados com outras clínicas populares. 

 

 
Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Quanto a compatibilidade entre valor e qualidade, 53,33% dos clientes concordaram que 

os preços são compatíveis com a qualidade oferecida e que estão contentes com este 

atendimento, conforme demonstrado no Gráfico 5. Portanto, quando as avaliações de qualidade 

de serviço são altas, as intenções comportamentais do cliente são favoráveis, o que fortalece 

seu relacionamento com a empresa (ZEITHAML; BERRY; PARASURAMAN, 1996). 
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Gráfico 3 - Satisfação com a estrutura oferecida
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Gráfico 4 - Preços
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Fonte: dados da pesquisa (2018). 
 

Questionados sobre o cumprimento dos prazos estabelecidos para atendimento e entrega 

de exames realizados, restou constatado no Gráfico 6, que 96,67% dos clientes atestaram a 

pontualidade da clínica. A pontualidade favorece a fidelização do cliente, notadamente na área 

da saúde onde as respostas devem ser diligentes e que, contribuam para o diagnóstico preciso e 

tempestivo. 

 
Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

O Gráfico 7 representa a fidelidade do cliente, que foi questionado se voltariam a utilizar 

os serviços da clínica, 96,7% afirmaram que retornariam em outras necessidades de 

atendimento médico, corroborando com os resultados de satisfação apresentados. Assim, a 

lealdade pode se manifestar de várias maneiras; por exemplo, expressando uma preferência por 

uma empresa em detrimento de outras, continuando a comprá-la ou aumentando negócios com 

ela no futuro (ZEITHAML; BERRY; PARASURAMAN, 1996). 
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Gráfico 5 - Preços compatíveis com a qualidade
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Gráfico 6 - Pontualidade
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Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Outra questão avaliada foi sobre a indicação dos serviços populares a familiares e outras 

pessoas. Conforme demonstrado no Gráfico 8, foi obtido o resultado de 96,67% dos clientes 

afirmando que indicariam os serviços da clínica popular para outras pessoas, demonstrando 

aprovação pela assistência oferecida.  

Embora a lealdade do cliente aumente a atratividade econômica dos clientes existentes, a 

comunicação boca-a-boca positiva ajuda a atrair novos clientes como parceiros relacionais para 

as ofertas de uma empresa (HENNIG-THURAU; GWINNER; GREMLER, 2002). 

 

 
Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Neste sentido, quando os clientes elogiam a empresa, expressam sua preferência pela 

empresa em detrimento de outras, aumentam o volume de suas compras ou pagam um preço 
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Gráfico 7 - Fidelidade
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Gráfico 8 - Indicação
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mais alto, estão indicando, de maneira comportamental, que estão se ligando à empresa 

(ZEITHAML; BERRY; PARASURAMAN, 1996). 

O Gráfico 9 demonstra a percepção dos clientes da clínica quanto a comparação da 

qualidade dos serviços oferecidos em relação aos seus concorrentes. O resultado mais uma vez 

se mostrou positivo, com 81,7% dos clientes afirmando que a qualidade de seus serviços é 

superior as outras clínicas. 

 
Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Para finalizar, foi indagado sobre a preferência dos clientes entre serviços a preços 

populares ou aos serviços públicos de saúde.  

 
Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Mesmo pagando pelo serviço, 93,3% dos clientes afirmaram que preferiam pagar e serem 

atendidos pela clínica, a buscar o serviço público de saúde, conforme ficou demonstrado no 

Gráfico 10. Neste caso, a fidelidade do cliente é resultado do comportamento repetido de 
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Gráfico 9 - Concorrência
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Gráfico 10 - Clíninca vs. Servço Público
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compras pelo cliente, sendo essas atitudes tanto comportamentais, como atitudinais (HENNIG-

THURAU; GWINNER; GREMLER, 2002). 

 

 

5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

O segmento de assistência à saúde vem passando por inúmeras mudanças nos últimos anos. 

Novas regulamentações encareceram os planos de saúde e a gestão pública não ofereceu 

grandes avanços ou melhorias ao sistema único de saúde. Com isso surgiu um novo produto 

denominado assistência popular, onde este veio oferecer serviços imediatos com menores 

custos, conquistando uma parcela carente da sociedade e expandindo-se no mercado como uma 

nova alternativa na busca pela saúde.  

Buscou-se com a pesquisa verificar a percepção dos clientes quanto a qualidade dos 

serviços prestados pela clínica popular objeto do estudo. Não restou dúvidas quanto a percepção 

positiva dos clientes. As respostas tiveram resultados muitos expressivos que demonstram a 

preferência em ser atendido nas clinicas ao serviço público de saúde. 

A satisfação com os serviços ficou demonstrada nos Gráficos 1, 2, 3 e 6, com respostas 

superiores a 96% de contentamento, no conceito de Oliver (1999), a satisfação nos remete ao 

prazer que o consumidor sente pela sensação de que o consumo de algum bem ou serviço, 

cumpre o desejo ou objetivo do cliente.  Com relação a fidelidade também se apresentou ótimos 

resultados, conforme demonstrado nos Gráficos 7 e 8, para Dominguez (2000, p. 58), “um 

cliente leal consome menos recursos de marketing, vendas e suporte e compra mais (em maior 

volume e frequência) da empresa que conquistou sua lealdade”. 

Portanto, confirma-se a hipótese inicial na qual previa o contentamento com os serviços e 

atendimentos prestados pela clínica, demonstrando alto níveis de satisfação com o modelo 

proposto para atender pessoas de classe menos abastadas.  

Não obstante aos resultados encontrados, como recomendações à clínica, sugerimos 

analisar as variáveis preço x qualidade e preço, que apresentaram considerável índice de 

descontentamento, embora não suficiente para desqualificar a aprovação do atendimento e 

serviços prestados. Com isso, espera-se contribuir com o mercado provendo-o de uma pesquisa 

sobre qualidade no atendimento e com a discussão quanto a viabilidade deste modelo de 

serviços de saúde, bem como provocar uma discussão no meio acadêmico sobre esse tipo de 

negócios, ainda incipiente no mercado de saúde. 

Dentre as limitações do estudo a ausência de uma análise estatística mais robusta e, como 

sugestões para novos trabalhos a aplicação da pesquisa junto a outra clínica para fins de 

comparação e, estudos relacionados a precificação e performance econômica do modelo. 
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Resumo 
 

Fazer turismo e aplicar o turismo como atividade econômica e cultural em determinadas áreas 

e espaços, são ações complementares, uma vez que para ser turista a pessoa precisa se interessar 

pela atividade ou espaço turístico ofertado. Nesse enfoque, até mesmo as atividades 

relacionadas com o turismo podem ser observadas, estudadas e analisadas, em especial quando 

se trata de turismo cultural, que inclui a necessidade de recursos administrativos humanos, por 

envolver ações que necessitam de um trabalho estratégico. É nesse sentido que se busca 

compreender resultados de operações de marketing de turismo cultural desenvolvido pela 

Prefeitura de Mossoró no evento Mossoró Cidade Junina. O objetivo do trabalho foi 

compreender quais estratégias de marketing são utilizadas pela gerência da Secretaria de 

Turismo para a organização do evento. Trata-se de uma pesquisa de campo, cunho qualitativo 

pelo qual se procurou analisar as relações da organização do evento com o planejamento de 

marketing utilizado, em especial as estratégias utilizadas. O estudo foi aplicado com um dos 

membros da Gerência de Turismo da Prefeitura de Mossoró por meio de um roteiro de 

entrevista do tipo despadronizado, para oportunizar uma conversa espontânea com o 

mailto:joseorlando@uern.br
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entrevistado, na qual o foco da pesquisa esteve presente o tempo todo. Na fundamentação 

teórica do trabalho, considerou-se as estratégias de marketing Kotler (2006), Chiavenato (2008) 

e por Cobra (1992), em que há a defesa por concepções e procedimentos de marketing coerentes 

com os avanços das ciências administrativas, sociais e histórico-culturais da atualidade, 

considerando a revolução tecnológica, fato que contribui para um novo pensar filosófico sobre 

consumo, comércio, empresa e organizações em geral. A aplicação do estudo resultou na 

verificação de que, boa parte das estratégias estão concernentes com as teorias da administração 

moderna, defendidas pelos autores citados. Dados levantados pelos organizadores e por outros 

estudos revelam que a cada ano o evento cultural Mossoró Cidade Junina tem atraído milhares 

de turistas à cidade, o que revela o sucesso das estratégias montadas para atrair o público.  
 

Palavras-chave: Estratégias; Marketing; Turismo cultural; Evento.  
 

Abstract 

 

Touring and make tourism as an economical and cultural activity in some areas are 

complementary actions, once tourists need to be interested in the touristic offer. Therefore, 

activities related to tourism can be observed, analyzed an studied, specially related to cultural 

tourism which requires  the necessity of human administrative resources because it involves 

strategic actions. Thus we seek to understand the results of cultural tourism marketing 

operations developed by Mossoró government towards “Mossoró Cidade Junina” Festival. The 

objective of this work is to comprehend which marketing strategies are used by Tourism 

Management Secretary to organize the events. It is a field research through which the relations 

between the organization and the marketing planning can be analyzed. The study was developed 

with members of Tourism management in the city of Mossoró, using an interview with no 

protocol in order to optimize the spontaneity of the interviewee. Theoretical basis are marketing 

strategies by Kotler (2006), Chiavenato (2008) and Cobra (1992), which defend marketing 

conceptions and procedures coherent with the advance of administrative, social and historical-

cultural sciences, considering the technological revolution which favors a new philosophical 

conception on consumerism, commerce, company and organizations. The application of the 

study showed that a number of strategies and concerned with the theories of modern 

administration. Acquired data reveals that every year the festival has attracted thousands of 

tourists into town which exposes the success of the strategies used to attract tourists. 

Key-words: Marketing; Cultural tourism; Event. 
 

 

1. Introdução 

 

Uma das atividades que têm mais se desenvolvido nos últimos tempos no Brasil é o 

turismo. Este crescimento, visto como um fenômeno da modernidade social, tem despertado 

estudos científicos na área, a fim de descobrir as ações que podem ser enumeradas como 

incentivadoras da atividade turística.  
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Já em relação aos trabalhos práticos, não se trata somente de organizar eventos 

interessantes, mas de saber usar meios e estratégias eficientes, no sentido de atrair os turistas, 

fazendo com que haja apreciação e desta se gere a fidelização para a visita nos eventos futuros.  

É neste sentido que os estudos sobre as estratégias de marketing utilizadas têm valor 

considerável. Entender o processo de construção das estratégias publicitárias, da organização e 

das demandas turísticas a serem conquistadas requer a análise de aspectos importantes como: o 

planejamento, a publicidade, a organização, a escolha das pessoas que vão gerenciar todas as 

atividades desenvolvidas. Entre estas estão as atividades que organizam e elaboram o marketing 

do evento cultural. 

Este trabalho tem como objetivo geral, analisar as estratégias de marketing que estão 

sendo trabalhadas para a divulgação do Mossoró Cidade Junina como produto turístico. E os 

específicos, realizar uma pesquisa bibliográfica a respeito do problema em questão pretendendo 

abranger seus principais conceitos e temas; observar o marketing utilizado na divulgação dos 

eventos de maior porte; realizar uma pesquisa de campo objetivando conhecer as estratégias de 

marketing desenvolvidas para promoção e divulgação do Mossoró Cidade Junina.  

Percebendo a necessidade de informações precisas e concretas para o melhor 

entendimento da organização do evento “Mossoró Cidade Junina” em estudo o planejamento 

de marketing na cidade de Mossoró/RN, justifica-se o anseio por um trabalho de caráter 

científico que possa exprimir resultados coerentes que posteriormente possam nortear estudos 

e planejamentos na área da administração e para a gestão pública nesta cidade.  

Diante dos vários fatores motivacionais que atraem um significante fluxo turístico para 

a cidade de Mossoró/RN que por sua vez acaba ocasionando um satisfatório nível econômico e 

desenvolvimento social da cidade. 

Esse sucesso crescente do evento desperta questionamentos bastante curiosos acerca da 

organização do evento. Perguntas relacionadas com: o planejamento de marketing, estratégias 

utilizadas e de uma fundamentação nesta área estimulou o desejo em compreender como a 

gerência de turismo da Secretaria de Turismo da Prefeitura desenvolve este trabalho.  

Decide-se estudar o evento com o objetivo de compreender “Quais estratégias de 

marketing são utilizadas pela gerência da Secretaria de Turismo do Mossoró Cidade Junina?” 

Para isso, organizou-se um projeto de pesquisa de campo, um estudo de cunho qualitativo no 

qual procura-se analisar as relações da organização do evento com o planejamento de marketing 

utilizado, em especial as estratégias utilizadas.  
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 2. Referencial Teórico 

 2.1 As Estratégias de Marketing para o Evento Turístico Cultural 

 

É possível perceber que o produto turístico é composto de várias características que o 

identificam como algo que é ofertado e consumido antes da atividade turística de uma região. 

Outro detalhe é perceber que, para a oferta de um produto turístico ter sucesso, é preciso que as 

estratégias de marketing atinjam dimensões amplas, tanto no que concerne ao planejamento e 

organização, como para as estratégias de marketing.  

O evento cultural turístico tem sido um dos meios de atrair visitantes para as cidades 

brasileiras. Os eventos turísticos, principalmente os que conservam a cultura das localidades 

com potencial turístico têm movimentado o setor que trabalha com marketing. Fazzini e 

Palladino (2003) mencionam que no Brasil anualmente são promovidos mais de 300 mil 

eventos dessa natureza. Os autores (2003) colocam que, em termos práticos, o turismo de 

eventos apresenta um crescimento anual de cerca de 10%, é responsável por uma receita de 44 

bilhões de reais, e gera 3 milhões de empregos entre diretos, indiretos e terceirizados. 

Hoeller (2002) coloca que mundialmente a captação e promoção de eventos são 

apontadas como o setor que mais tem promovido retorno econômico e social para as cidades-

sede e o evento tem sido uma forma de otimizar o produto turístico. Essa realidade coloca os 

investimentos no segmento de turismo de eventos como a melhor opção para impulsionar o 

desenvolvimento do setor. Para Britto; Fontes (2002, p. 29), “o evento está sendo utilizado, 

hoje, como um dos instrumentos mais viáveis e de maior sucesso em comunicação”.  

Mas, diante disso, um questionamento impulsiona a refletir: quais serão as estratégias 

de marketing mais utilizadas para que o turismo de eventos tenha atingido esse patamar de 

sucesso?  

Zanini e Faria (2003) ao realizar trabalho nesta área destacam que o próprio evento 

turístico já pode ser considerado uma estratégia de marketing. Na verdade, um evento pode ser 

considerado um mix de ações e por elas se atingir um determinado público alvo. Isso pode ser 

feito a partir de divulgações de uma marca ou um produto, promovendo e potencializando suas 

vendas e, conseqüentemente, abrindo novos mercados. Ou seja, é através de um evento que o 

patrocinador tem a fidelização de sua marca pelo público presente. Seria, portanto, o evento, 
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uma forma de divulgar marcas, produtos, e no meio dessa articulação mercadológica, o retorno 

com a visitação turística será garantido.  

Porém, garantem os autores supracitados (2003) que, como toda estratégia de marketing, 

o evento precisa ser bem planejado, concebido e gerenciado. A realização ou promoção de um 

evento reflete diretamente no desenvolvimento econômico e social de uma região, trazendo 

benefícios para todas as partes envolvidas. Na verdade, a promoção de eventos se funde à 

atividade turística através de ações interligadas à economia do município sede. 

Hoyle (2006) coloca que na gestão de um evento é preciso estabelecer contatos diretos 

com os participantes e visitantes do evento, captar as suas necessidades e motivações, 

desenvolver produtos que atendam as suas necessidades e elaborar um programa de 

comunicação que expresse o propósito e os objetivos do evento. Para esse autor (2006) um 

gestor de eventos deve ter sempre presente a importância dos três E’s de Marketing: 

Entretenimento, Emoção e a Empresa.  

Este ultimo tem o sentido de romper os limites da razão, considerando a constante 

inovação e implementação de novas formas de atrair os públicos que pretende. Para que haja 

correspondência de sucesso é preciso ter em conta a natureza do evento: se é cultural, 

desportivo, político, organizacional ou mesmo pessoal.  

Ainda sobre a importância das estratégias de marketing do evento turístico, Petrocchi 

(2001) coloca que a base dos investimentos e os caminhos a se seguir devem ser pré-

estabelecidos por parâmetros claros. Isto porque, somente assim é possível obter dados que 

mostrem uma visão completa de todo sistema e permitam prever cenários futuros. É importante 

perceber que quando o evento é bem estruturado, é também um poderoso veículo publicitário, 

deve ser explorado por municípios que queiram vincular sua imagem aos artistas ou 

manifestações socioculturais. 

 

 3. Metodologia de Pesquisa 

 

O trabalho foi desenvolvido a partir de uma pesquisa de campo, nela explora-se o caráter 

qualitativo das estratégias de marketing desenvolvidas pela Gerência de Turismo do evento 

Mossoró Cidade Junina, que ocorre na cidade de Mossoró, no Estado do Rio Grande do Norte 
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(RN) durante o mês de junho, portanto, pode-se definir o estudo como pesquisa de campo de 

cunho qualitativo.  

Este tipo de pesquisa, segundo Lakatus e Marconi (2008) tem como finalidade explorar 

e analisar o conteúdo qualitativo, observando a relação dinâmica que existe entre as reflexões 

objetivas e as subjetivas, sem que haja tradução numérica nem envolvimento de quantidades, 

mas a interpretação, seguindo a ordem dos dados coletados. 

O estudo foi aplicado com um dos membros da Gerência de Turismo da Prefeitura de 

Mossoró. De início, pensou-se em realizar a entrevista com mais de um membro, mas, ao entrar 

em contato com a Gerencia, conclui-se que apenas uma entrevista com o Gerente de 

Comunicação Social, que compõe a Gerência de Turismo seria o suficiente, pois o próprio 

informou detalhes acerca de como se dá todo o processo de marketing das festas que são 

realizadas durante todo o mês de junho em Mossoró.   

O instrumento de coleta do estudo foi um formulário de entrevista, composto de 08 

perguntas, realizado com a Gerência de Turismo, a qual desenvolve o Projeto de Marketing do 

evento Mossoró Cidade Junina. Optou-se pelo tipo despadronizado, em que o entrevistador tece 

a oportunidade de formular questionamentos, estimulando uma conversa bastante proveitosa 

sobre o tema em questão.  

Como o interesse era realizar uma pesquisa de cunho qualitativo, considerou-se que a 

análise dos dados tem que estar adequada ao conteúdo qualitativo que ora é explorado no 

estudo. De acordo com Neves (1996), quando se trata de estudos qualitativos, é preciso levar 

em conta um conjunto de diferentes técnicas interpretativas que descrevem e decodificam os 

componentes de dados significativos que traduzem os fenômenos do mundo social.  

Quanto à questão do método de análise dos dados empregados foi feita uma interpretação 

lexical, na qual buscou-se, no depoimento revelado, o fenômeno que expressa o objeto de 

estudo que são as formas em que se organizam o marketing dos eventos do Mossoró Cidade 

Junina.  A análise segue a sequência das perguntas realizadas no roteiro de pesquisa, citando 

todos os depoimentos expressos pelo entrevistado. 
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 4. Apresentação e Análise dos Resultados 

 

Os dados que permitem apresentar os resultados referentes à problemática estudada, que 

é a organização do marketing de eventos turísticos que acontecem durante a realização do 

espetáculo Mossoró Cidade Junina, foram obtidos por meio de entrevista com o Gerente de 

Comunicação Social da Gerência de Turismo da Secretaria Municipal de Turismo de Mossoró/ 

RN, que trabalha há oito anos nesta gerência.  

Segue-se seqüencialmente o roteiro, partindo da primeira pergunta que foi: Como é a 

organização geral do planejamento de marketing do evento Mossoró cidade Junina? Segundo o 

Gerente entrevistado essa organização se dá da seguinte forma:  

 

A prefeitura de Mossoró através da Gerência da Comunicação Social discute 

juntamente com a agência contratada, no caso a Art&C Comunicação 

Integrada, as possibilidades para cada ano. Ao final de cada evento é realizada 

uma pesquisa de satisfação que serve como base para a formatação do evento 

seguinte (GERENTE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA GERÊNCIA DE 

TURISMO).  
 

Um dos primeiros pontos a ser observados é que a prefeitura de Mossoró já tem um 

plano traçado há vários anos e que neste plano, um dos meios estratégicos de segurar a 

satisfação dos participantes é uma pesquisa que avalie a opinião do povo sobre a realização do 

evento. Sendo uma atividade anualmente desenvolvida, tornou-se um dos elementos do 

planejamento para o ano seguinte, convergindo com o que enfatiza Melo Neto (2001) que todo 

evento, em sua organização deve obedecer a uma sequência de atividades, e entre estas estão: 

o planejamento, a programação e o monitoramento, que neste caso de Mossoró se volta para o 

público que valoriza as festas juninas, a cultura mossoroense que mistura a história da cidade 

com os festejos direcionados a Santo Antonio, São João e São Pedro, realizados durante o mês 

de junho, não somente em Mossoró, mas em várias outras cidades do Nordeste brasileiro.  

Para poder traduzir de forma mais profunda o que realmente é realizado no Mossoró 

Cidade Junina e, nos baseando na ideia de Zanini e Faria (2003) que dizem ser o próprio evento 

uma estratégia de marketing, quis-se saber que atrações também podem ser vistas dessa forma, 

já que dentro do evento Mossoró Cidade Junina, muitas outras atrações que se inserem no 

contexto do turismo cultural são realizadas. Para ter esse conhecimento perguntou-se: 
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Além do evento em si, que tipo de atividades são planejadas, organizadas e executadas 

para atrair os turistas culturais? A resposta do Gerente de Comunicação foi:  

 

A Gerência do Turismo Indústria e Comércio participa de feiras regionais e 

nacionais no intuito de divulgar nossas potencialidades inclusive o Mossoró 

Cidade Junina. Também é utilizado a divulgação através de anúncios em 

publicações nacionais como a Revista Veja e o Jornal Estadão. 
 

Pode-se perceber que há todo um trabalho que é realizado anteriormente ao evento, algo 

que faz despertar nos meios turísticos do próprio país a curiosidade pelo evento que é realizado 

em Mossoró. Não há, portanto, apenas uma preocupação local, o planejamento de Marketing 

inclui uma divulgação que, no próprio desenvolvimento desta, os organizadores tomam 

conhecimentos e participam de outros eventos que podem até servir de fontes para a 

organização local.  

Essa observação leva a compreender que há um novo tipo de marketing sendo adotado, 

no qual os relacionamentos, a formação de laços e de aprendizado durante a participação em 

outros eventos, serve de base para a organização local. Há, portanto, uma integração de dados, 

ou seja, um evento serve para divulgar outro.  

Entendendo que existe, não somente no campo teórico, mas no desenvolvimento de 

ações práticas, essa relação entre a teoria da administração com a do turismo e que ambas podem 

se conjugar, em especial quando se trata de marketing, para poder acontecer o sucesso do 

evento, lançou-se ao entrevistado a seguinte pergunta:  

As estratégias de marketing organizadas para o Mossoró Cidade Junina consideram os 

fatores fundamentais enumerados pela teoria do marketing turístico que são: a atratividade, o 

pacote de serviços agregados e a prestatividade? Como e em que sentido? O Gerente de 

Comunicação Social é enfático ao responder:  

 

Sim. O Cidade Junina é um evento de grande relevância turística, aquece a 

economia e o mercado. A prova disto é a quantidade de visitantes na Cidade 

durante o evento, lotando hotéis, restaurantes e etc. Além dos shows da 

Estação das Artes – carro chefe do evento – também construímos espaços para 

agregar opções turísticas como o Cidadela, a Praça de Eventos, o próprio 

Memorial da Resistência e o famoso e conhecido espetáculo Chuva de Bala 

no País de Mossoró. Para cada espaço desse é promovido ações, folders e 

divulgações separadas durante o evento.   
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Observa-se que o entrevistado reforça a relevância do evento e destaca em especial a 

sua importância para a economia local. Somente esta revelação já caracteriza tal evento como 

uma estratégia não somente turística, mas de mercado, de interesse administrativo, o que leva 

a compreender que, quando ele cita a construção do “Cidadela”, da praça de eventos, o 

memorial, dentre outros espaços que estão à disposição do público durante as festas, está 

falando exatamente dos fundamentos que são elencados pela teoria da organização de marketing 

de eventos turísticos.  

 Vaz (1999) traz à tona uma discussão que revela a importância do evento turístico ser 

atrativo, oferecer pacotes de serviços agregados e de ter prestatividade, enquanto Lage e Milone 

(2000) acrescentam a isto as facilidades e o acesso. Conhecendo o Mossoró Cidade Junina e 

seus diversos componentes atrativos, pode-se dizer que realmente há uma preocupação dos 

organizadores em oferecer esses componentes ao público. Os espaços que são construídos e o 

espetáculo Chuva de Bala no País de Mossoró, com suas novidades que são ampliadas a cada 

ano, dão exemplos dessa preocupação, em especial quando se trata de marketing.  

Para chegar a uma definição mais nítida e geral sobre o processo de marketing do 

Mossoró Cidade Junina continua-se abordando o Gerente de Comunicação Social de forma a 

compreender como tudo é organizado. A quarta pergunta que seqüenciou o estudo nesse sentido 

foi:  

A equipe selecionada para administrar o marketing do evento estuda o público alvo, 

suas expectativas, anseios e desejos de diversão? Como? Esta pergunta, como bem já pode-se 

perceber, foi respondida, em parte, pelo entrevistado, no momento em que este explicou a 

primeira pergunta do nosso roteiro. Mesmo assim, o Gerente de Comunicação Social fez 

questão de repetir da seguinte forma: “A satisfação, anseios e desejos de diversão do público 

do Mossoró Cidade Junina é aferida através de pesquisa de satisfação, depois que se encerra 

anualmente os eventos”.  

Segundo o entrevistado o publico de um modo geral tem ficado satisfeito a cada edição, 

visto que a cada ano o evento se consolida com um numero maior de participações, o que remete 

a pensar sobre a possibilidade de também desenvolver um estudo da capacidade de carga da 

localidade onde o evento é realizado bem como, um outro estudo para melhor conhecer o tipo 

turista que visita a cidade para conhecer o evento. 

Na sequência de perguntas direcionadas sobre a gestão de marketing do evento Mossoró 

Cidade Junina também tratou-se de esclarecer sobre o complexo de marketing mix, ou seja, se 
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essa gestão se preocupa em projetar preços, produtos, organizar promoções, elementos que se 

configuram como estratégias importantes. A pergunta foi: Há também estudos que projetem 

preços, produtos, praça e promoção, elementos estes que compõem o marketing mix? O 

entrevistado responde que :  

 

Não temos esse controle de forma bem planejada porque o evento engloba 

diversos tipos de iniciativas comerciais. Existem as iniciativas do setor formal 

e informal, o que impede uma organização estratégica mais intensa. Porém, 

no que confere aos espaços que são organizados pela Gerência de Turismo, 

nos preocupamos em manter produtos de boa qualidade. Para nós, o mais 

importante como produto é o próprio evento, este é aberto ao público, 

trabalhamos apenas pela melhoria da qualidade a cada ano.  
 

De um modo geral acredita-se que as atividades do marketing mix são praticadas pela 

gerência de Turismo, apenas necessitam serem trabalhados com maior rigor científico. 

A fala do entrevistado condiz exatamente com o que retrata Vaz (1999) quando enfatiza 

que um evento turístico pode ser compreendido como uma estratégia de marketing, neste caso, 

a abertura do Mossoró Cidade Junina ao público, se constitui também como uma estratégia de 

marketing da Prefeitura para elevar a autoestima dos munícipes, e em especial a arrecadação 

do município no que concerne è receita que é gerada com a realização do evento já que tem 

reunido milhares de pessoas nas ruas da cidade.  

Essa ideia também está coerente com a visão de Chiavenato (2008), Cobra (1992) e 

Kotler (2006) que enfatizam a existência do marketing como ferramenta de cunho comercial, 

que surgiu das necessidades de construir uma relação de bem-estar no processo de troca, no 

qual ambos, empresário e cliente têm que sair satisfeitos. A gerência de marketing da Prefeitura 

de Mossoró trabalha para que o evento turístico realizado todo ano no mês de junho evolua 

sempre no nível de reciprocidade na oferta do produto turístico versus a arrecadação municipal.  

A próxima pergunta se direcionou da seguinte forma: Como é feita a divulgação do 

Mossoró Cidade Junina? O gerente de Comunicação Social respondeu que: “A divulgação do 

Mossoró Cidade Junina é feita através da TV, Rádio, Jornal, Revistas, web (hot site, redes 

sociais, mailing), folheteria, carro de som e chamadas de locução durante o próprio evento”. 

Observa-se que quando se trata de marketing, a gerência do evento Mossoró Cidade 

Junina utiliza diversos meios de divulgação, que é também um dos elementos utilizados pela 
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ferramenta para fazer com que a programação seja conhecida amplamente pelas pessoas que 

possam vir a se interessar em participar como turista.                

Para finalizar, perguntou-se ao Gerente de Comunicação Social o seguinte: onde e em 

que dimensão é feita a publicidade do Mossoró Cidade Junina? A resposta dele foi:  

 

A publicidade do evento é feita basicamente a nível regional, no entanto, a 

busca por espaços nacionais se dá através de negociações específicas com 

alguns veículos e também com divulgação espontânea através de telejornais a 

nível nacional e até internacional (GERENTE DE COMUNICAÇÃO 

SOCIAL DA GERÊNCIA DE TURISMO, 2011).  
 

A resposta do entrevistado faz refletir que há uma intenção bastante firme dos gestores 

do evento, e em especial dos que tratam das estratégias de marketing, para ampliar a dimensão 

da divulgação de todo o programa que anualmente é organizado para atender ao perfil 

característico de um evento do porte do Mossoró Cidade Junina. Ao considerar isto, ver-se a 

complexidade de se organizar uma gestão de marketing que realmente seja eficaz no sentido de 

atingir essas dimensões relatadas pelo entrevistado. 

Conclui-se que, certamente, muito do sucesso que tal evento tem conseguido está 

relacionado com a organização, o planejamento e o desenvolvimento de estratégias de 

marketing, as quais têm funcionado como eficazes para atrair turistas de diversas localidades 

do Estado e do país para visitar a cidade de Mossoró todos os anos no mês de junho por ocasião 

da realização do Evento Cultural: Mossoró Cidade Junina.  

 

 5. Conclusão e Recomendações 

 

Verificou-se que boa parte das estratégias estão concernentes com as teorias da 

administração moderna, defendidas por: Kotler (2006), Chiavenato (2008) e por Cobra (1992). 

Estes enfatizam concepções e procedimentos de marketing coerentes com os avanços das 

ciências administrativas, sociais e histórico-culturais dos últimos tempos, nos quais a revolução 

tecnológica contribui para um novo pensar filosófico sobre consumo, comércio, empresa e 

organizações em geral. 

No caso do evento turístico, contexto em que o Mossoró cidade Junina está inserido, há 

elementos especiais e relevantes nessa relação de oferta e procura. O marketing de um evento 

turístico tem que ser organizado a fim de demonstrar aos interessados no evento o quanto ele 
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tem de singular, de especial em seu estilo próprio, além de deixar emanar a ideia de que a visita 

turística a tal evento é atrativa em todas as dimensões: pela qualidade, atratividade e pela 

prestatividade, o que inclui os elementos de marketing mix definidos por Cobra (1992) e Kotler 

(2006): o produto, o preço, a promoção e a praça. Esta, no caso do evento é o mercado turístico 

de visitantes.  

O que mais chama a atenção é que a maioria das ações relatadas pelo Gerente de 

Comunicação Social, pessoa que foi entrevistada a fim de explicar como ocorre a organização 

do marketing do evento, são realizadas contemplando tais procedimentos, inclusive a própria 

escola da Agência de Publicidade Art&C Comunicação Integrada, se deu via licitação pública, 

considerando justamente aspectos referentes às estratégias lançadas por esta, em que o preço e 

a qualidade do produto foram essenciais para a seleção.  

Diante disso, constata-se que o marketing é realmente uma ferramenta poderosa no que 

diz respeito ao desenvolvimento de estratégias para atrair consumidores, usuários de serviços e 

visitantes (turistas) como clientes de um determinado produto/serviço. A cada ano o evento 

cultural Mossoró Cidade Junina tende a atrair milhares de turistas à cidade no estado do Rio 

Grande do Norte, Mossoró, o que revela o sucesso das estratégias montadas para atrair o 

público.  

E para dar continuidade a esse sucesso, espera-se que a gestão de marketing a cada ano 

inove, uma vez que a atualização do conhecimento muda a mente das pessoas e as estratégias 

de hoje podem não ser as mais adequadas para o amanhã. Certamente, novos estudos 

possibilitarão entender quais as preferências dos turistas no decorrer do tempo e como trabalhar 

estratégias que sejam eficazes nesta questão do marketing do evento cultural Mossoró Cidade 

Junina.  
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RESUMO 

O trabalho tem como objetivo principal verificar o conhecimento dos discentes dos cursos do 

departamento da Faculdade de Ciências Econômicas (FACEM) da UERN da cidade de 

Mossoró/RN, sendo estes; Administração, Ciências Contábeis, Economia, Gestão Ambiental e 

Turismo, quanto a contabilidade criativa, gerenciamento de resultados e ética, por meio de 

questionário. A metodologia utilizada na pesquisa é de caráter descritivo quanto a sua natureza 

e aos objetivos presentes, já em relação a abordagem é classificada como pesquisa qualitativa, 

tratando-se de um levantamento, Como instrumento de pesquisa, foi aplicado um questionário 

fechado aos discentes do 1° ao 10° período dos cursos do departamento da FACEM. Com os 

resultados obtidos, foi possível identificar que como papel do contador trabalhar na área 

financeira econômica e patrimonial de uma ou várias empresas, estando totalmente adequado 

as leis que dizem respeito ao patrimônio das empresas, agindo com ética dentro dos princípios 

da lei. 

 

Palavras-chave: Contabilidade Criativa. Gerenciamento de Resultados. Ética.  

 

Abstract 

The main objective of this work is to verify the knowledge of the students of the courses of the 

Faculty of Economic Sciences (FACEM) of UERN in the city of Mossoró / RN. Administration, 

Accounting, Economics, Environmental Management and Tourism, as well as creative 

accounting, results management and ethics, through a questionnaire. The methodology used in 

the research is descriptive character as to its nature and the present objectives, already in relation 
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to the approach is classified as qualitative research, being a survey, As a research instrument, a 

closed questionnaire was applied to the students of 1 To the 10th period of the FACEM 

department courses. With the results obtained, it was possible to identify that as an accountant 

work in the financial and economic financial area of one or several companies, being fully 

adequate the laws that relate to the patrimony of the companies, acting with ethics within the 

principles of the law. 

 

Keywords: Creative Accounting. Results Management. Ethic. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 Das diversas formas e opções que a contabilidade pode oferecer, uma delas está ligada 

ao fornecimento e análises econômicas e o controle dos patrimônios de uma empresa, através 

disso é gerado o máximo de informações uteis para as tomadas de decisões, tanto dentro quanto 

fora da empresa, estudando, registrando e controlando o patrimônio. Todos os fluxos existentes 

no patrimônio de uma firma são registrados pela Contabilidade, que resume os fatos em forma 

de relatórios e entrega-os aos interessados em saber como está indo à situação da empresa.  

 O escândalo da Enron foi um grande ocorrido onde está envolvido a contabilidade 

criativa, este escândalo ficou visto como o grande divisor de águas na história da sociedade dos 

Estados Unidos. A execução da manipulação dos dados ocorre quando o administrante 

responsável por fornecer os resultados dos patrimônios econômicos utiliza de seus 

conhecimentos para maquiar as demonstrações de uma determinada empresa sem deixar de 

cumprir ou estar fora das normas (BONOTTO, 2010). Do mesmo modo o gerenciamento de 

resultado caracteriza-se pelo manuseamento em que há a liberdade de escolhas que impliquem 

nas demonstrações contábeis relacionado aos resultados. Em consequência disso os 

diagnósticos econômicos são afetados, sendo capaz de não mostrar a realidade da empresa ou 

firma, mas não havendo o ato de fraude. 

 Para Cordeiro (2003), devido as próprias leis permitirem de forma legal a pratica da 

contabilidade criativa, dessa forma tem-se que está nos limites permitidos, não sendo 

considerado fraude pois se encontra em uma linha tênue. É de grande importância o 

conhecimento e aprendizado em relação a ética na área de ciências contábeis, para assim se 

obter uma visão justa com o objetivo de que as medidas tomadas e os resultados finais sejam 

justos e verdadeiros em relação aos patrimônios e a situação econômica da empresa. 

 Em meio a isso no Brasil ocorreu a estipulação da Resolução nº 1.146 (2008), do 

Conselho Federal de Contabilidade (CFC), para dessa forma os auditores serem impostos a 

desempenhar um comportamento referente a educação profissional, com essas exigências serias 

espera-se que possa haver a diminuição da maquiagem de resultados. 

 Tendo em vista esse contexto, levantou-se como problemática a seguinte questão: Qual 

é o entendimento dos acadêmicos em relação à prática da contabilidade criativa, ética e 

gerenciamento de resultados?   

 Neste sentido, o artigo tem como objetivo geral, identificar o conhecimento dos 

discentes dos cursos integrantes da Faculdade de Ciências Econômicas da UERN da cidade de 

Mossoró/RN, sendo estes; Administração, Ciências Contábeis, Economia, Gestão Ambiental e 

Turismo a respeito da contabilidade criativa, ética e gerenciamento de resultados e tem como 

objetivo específicos o esclarecimento a respeito do comportamento ético e investigar como a 

contabilidade criativa e gerenciamento de resultados porta-se no fornecimento de informações. 
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Assim sendo, a metodologia utilizada para produzir este trabalho foi a pesquisa descritiva, um 

levantamento, pesquisa qualitativa.  

 Consequentemente a atual pesquisa feita é relevante, pois tem como finalidade 

demostrar a colaboração da ética para a tomada de decisão na demonstração de resultados, 

resultando em um instrumento de assistência para as empresas.  

 É indispensável a qualquer profissional o exercício da ética, pois na ação humana o fazer 

e o agir estão interligados. O fazer está na competência, na eficiência que todo profissional deve 

possuir para exercer bem a sua profissão. O agir se refere ao conjunto de atitudes que deve 

assumir no desempenho de sua profissão, à conduta do profissional (GOMES, 2012). Daí a 

necessidade do Código de Ética Profissional do Contabilista, no qual constam os deveres e 

obrigações, expressando o sentido de justiça e integridade de seus membros frente à sociedade 

e às instituições que lhe confiarem serviços, com a finalidade de ter uma visão justa e verdadeira 

da situação financeira de cada entidade. 

   

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

   

2.1 CONTABILIDAE CRIATIVA 

 

 No que se diz respeito o que a contabilidade pode oferecer, uma das suas funções é 

demonstrar elementos contábeis de forma verídica para os clientes que desejam de alguma 

forma usar das informações para explorar e verificar o quadro patrimonial da entidade ou até 

mesmo investigar a situação em que se encontra a empresa no mercado, podendo assim tomar 

decisões claras e certas (CARDOSO, et al. 2018). 

 De acordo com Matsumoto e Parreira (2007), as entidades usam dos meios contábeis 

para demonstração dos seus resultados e patrimônios, com a finalidade de mostrar a 

performance da empresa, a representação da entidade no mercado com o intuito de influenciar 

nas decisões finais dos clientes. 

 Dentro da contabilidade para a construção da informação, encontram-se regras e normas 

que contem a possibilidade de integrar elementos de subjetividade, que se caracteriza com o 

julgamento que vai variar de acordo com a concepção de cada indivíduo. Para Kraemer (2005), 

em diversos casos a entidade tem que realizar a estimação, há ação de mensurar hipoteticamente 

o valor na demonstração de um resultado, criando a alternativa de que um mesmo fato seja 

retratado de formas diferentes.  

 Na visão de Santos e Grateron (2003), a constante mudança e evolução da tecnologia e 

a atualização dos negócios, tem acontecido de forma rápida, isso faz com que as empresas se 

tornem cada vez mais expostas, se submetendo a uma concorrência. Por meio dessa 

globalização as empresas têm um maior número de negócios e transações, com isso interferindo 

na necessidade dos serviços dos auditores exigindo um ajuste as essas mudanças e assim como 

consequência, fazendo com que as decisões diante das obrigações se tornem vulneráveis para 

se adaptar as necessidades do que os clientes procuram. 

 Em alguns países as normas contábeis contêm uma certa maleabilidade presente, isso 

dá a oportunidade para que contadores utilizem das brechas disponíveis para contabilizar um 

patrimônio de uma empresa e maquiar seus resultados através de sua intenção em mostrar uma 

imagem boa de sua entidade, nessa situação manifesta-se a contabilidade criativa (KRAEMER, 

2005). 

 Segundo Santos e Grateron (2003), "Earnings Management" é a palavra de origem 

inglesa usada para se referir a contabilidade criativa, que é empregado como um meio no ramo 
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empresarial para a maquiagem de resultados. De tal modo este é um fato que vem ficando 

conhecido e ganhando um maior aparecimento no meio informacional da contabilidade. 
A contabilidade criativa poderá envolver dois entendimentos bem diferenciados. São 

eles: manipulação dentro do quadro da licitude consentida pelo sistema contábil e 

verdadeiras fraudes. A primeira destas visões envolve a adoção de medidas e decisões 

tomadas pelos gestores das empresas para influenciar conscientemente a posição 

financeira ou os resultados de uma sociedade, ou de um grupo de sociedades. Optam 

por um processo de construção e seleção dos métodos contábeis que apresentam a 

posição financeira e os resultados de uma empresa ou de um grupo da forma mais 

desejável possível. Não sem razão, poder-se-á associá-la ao processo mediante o qual 

se utilizam os conhecimentos das normas contábeis para manipular os valores das 

demonstrações financeiras a divulgar. (NIYAMA; RODRIGUES; RODRIGUES, 

2015, p.71) 

 Conforme Dias et al. (2016), fraude está assimilada a contabilidade criativa pelo fato de 

que as duas estão interligadas no âmbito da manipulação de resultados, mas a principal questão 

que distingue é que na contabilidade criativa ela irá se aproveitar da maleabilidade nas normas 

contábeis para a maquiagem de resultados e a fraude está ligada a falsificação, atos ilegais ou 

adulteração de transações. 

 Silva e Santos (2016), conceitua que devido a facilidade, as lacunas nas normas 

contábeis, a contabilidade criativa não é tomada como fraude, pois os gestores utilizam dessa 

flexibilidade para manipular as informações de forma que não prejudique ou beneficie nenhuma 

pessoa que desfrute das informações contábeis. Nessa compreensão o uso costumeiro da 

maquiagem de dados vem da flexibilidade que o contador tem no momento da construção das 

informações financeiras e econômicas, mas ocorrendo dentro da legalidade. 

 Tendo em vista que a contabilidade criativa não está ligada a ilegalidade, o entendimento 

e o estudo sobre a ética referente ao responsável que produz as demonstrações dos resultados 

econômicos financeiros e declarações contábeis devera se sobressair, pois o profissional tem a 

responsabilidade mostrar a realidade da entidade, de forma coesa e clara que represente a 

imagem fiel da organização, a ética profissional está ligada a normas que consista em apresentar 

informação útil e certa a todos os usuários (COSENZA, 2003). 

 Conforme Corrêa, Ferreira e Shinzaki (2005), nota-se que pelo resultado de uma 

economia direcionada ao capitalismo visando o aumento de patrimônios está afetando a conduta 

ética dos profissionais, causando entre as entidades uma rivalidade, ainda neste contexto devido 

esse aumento de uma sociedade com a falta de valores éticos surgiram os diversos códigos de 

ética profissional, que normalizam e regem estabelecendo normas a serem seguidas.  

 Como cada pessoa tem como proposito atingir seus interesses pessoais, assim afetando 

os demais e os interesses gerais de forma negativa, é de fundamental importância a ética está 

presente no âmbito profissional, é de total interesse o estudo da ética moral voltada para a 

contabilidade. 

 Por intermédio da Resolução do Conselho Federal de Contabilidade - CFC n° 803 

(1996) Art. 2°, I “guardar sigilo sobre o que souber em razão do exercício profissional lícito, 

inclusive no âmbito do serviço público, ressalvados os casos previstos em lei ou quando 

solicitado por autoridades competentes, entre estas os Conselhos Regionais de Contabilidade. 

Desta forma tem-se um condigo e regras relacionadas ao ramo da contabilidade que se trata de 

aspectos éticos para ensinar e formar profissão contábil de modo que os contadores defendam 

os interesses dos clientes, exercendo com empenho e primor respeitando as Normas Brasileiras 

de Contabilidade. 
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Uma vez que gerenciamento de resultados pode não trazer clareza e transparência nas 

demonstrações contábeis, investidores e acionistas podem apresentar uma visão 

deturpada da real situação econômica e financeira de uma empresa. Por isso, aspectos 

éticos devem estar envolvidos na preparação dessas demonstrações para que se possa 

ter confiabilidade nas informações fornecidas pelas empresas. (DIAS, et al. 2016, 

p.138)  

 

 Visto que a maquiagem de resultados é considerada como ilegal, é de suma importância 

que as organizações estabeleçam que os seus membros que a componha sigam as normas éticas 

estabelecidas pelo Código de Ética Profissional do Contabilista, agindo de maneira correta 

perante a sociedade, trabalhando de forma harmônica e clara na divulgação de patrimônios 

econômicos com o objetivo de  uma valorização da imagem da empresa, para que com isso os 

clientes e investidores possam ter uma confiabilidade na entidade. 

 

2.2 ÉTICA 

 

 “A ética se manifesta em nós de maneira imperativa, como exigência moral” (MORIN, 

2005, p.58). Esse imperativo origina-se de três fontes interligadas entre si: uma fonte interior 

ao indivíduo, que se manifesta como um dever; outra externa, constituída pela cultura, e que 

tem a ver com a regulação das regras coletivas; e, por fim, uma fonte anterior, originária da 

organização viva e transmitida geneticamente. 

Entre diversas atividades, a do Contabilista talvez seja a que mais tem demandado mão 

de obra, destacando-se que a procura é sempre por profissionais éticos, em razão da 

transparência que a atividade contábil exige, visto que a mesma lida com registros, relatórios, 

demonstrativos e, especialmente, a assinatura do responsável e dos serviços que presta, pois 

expõe, a seus usuários e dependentes, tais informações. Neste sentido, para Kraemer (2000) 

cabe ao Contador pautar seus atos sob a visão Ética, pois o mesmo deve laborar com prudência, 

justiça e equilíbrio, e objetiva que sua prática seja eficaz, competente e com integridade, e caso 

isso não ocorra, este já está ciente de que poderá sofrer punições. 

Souza e Costenaro (2012) dizem que a Ética é uma ciência que tem por objetivo o estudo 

dos valores e virtudes do homem, com o intuito de determinar limites e condutas a serem 

seguidos para o bom convívio em sociedade, os autores ainda afirmam que se faz necessário 

transmitir valores morais às futuras gerações. 

Ferreira (2013) afirma que na atualidade a corrupção impera, as pessoas estão se 

corrompendo e esquecendo a essência da Ética. Dessa forma, o profissional contábil necessita, 

além das teorias, conhecimento técnico e habilidades profissionais, de se atentar para a Ética, 

com o propósito de promover a idoneidade e para que possa responder pelos anseios da 

sociedade.De acordo com Vazquez (2000) “a ética é a teoria ou ciência do comportamento 

moral dos homens em sociedade. Ou seja, é ciência de uma forma específica de comportamento 

humano”. O autor entende a ética como uma ciência, pois aborda de forma científica os 

problemas morais. Sendo uma ciência, a ética parte de certos tipos de fatos a fim de descobrir 

seus princípios gerais, pois: 

 
Enquanto conhecimento científico, a ética deve aspirar à racionalidade e objetividade 

mais complexas e, ao mesmo tempo, deve proporcionar conhecimentos sistemáticos, 

metódicos e, no limite do possível, comprováveis. (VAZQUEZ, 2000, p.23). 

 

Segundo Lisboa (1997), ética profissional serve como indicativo do conjunto de normas 

que baliza a conduta dos integrantes de determinada profissão. O profissional da Contabilidade 
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enfrenta inúmeros problemas éticos quando do exercício da profissão, que se circunscrevem 

nos conceitos do dever, direito, justiça, responsabilidade, consciência e vocação.  O nosso maior 

compromisso ético como profissional é condição fundamental para que a nossa profissão 

adquira credibilidade social, pois caso a sociedade não perceba a disposição dos profissionais 

em proteger os valores éticos, certamente ela passará a não acreditar na profissão. 

A ética leva em consideração também o sujeito consciente. Assim o campo ético é 

constituído pelos valores e obrigações que formam o conteúdo das condutas morais, realizadas 

pelo sujeito moral, principal constituinte da existência ética. Para que haja conduta ética “é 

preciso que exista o agente consciente, isto é, aquele que conhece a diferença entre bem e mal, 

certo e errado, permitido e proibido, virtude e vício” (KANT, 1985, p. 66). 

Para Arruda (2003) a ética empresarial não é uma questão de conveniência, é uma 

condição necessária para a sobrevivência da sociedade. A ausência dos valores morais é o pior 

dos males que podem afligir toda a sociedade, é como se fosse uma doença que se espalha por 

todo organismo destruindo cada uma de suas cadeias de funcionamento, reduzindo assim o 

nível de confiabilidade e tornando-se insustentável todo o convívio social. 

De acordo com Lisboa (1997), o objetivo do código de ética para o contador é habilitar 

esse profissional a adotar uma atitude pessoal, consoante com os princípios éticos conhecidos 

e aceitos pela sociedade.  Para o exercício da profissão de contador, não basta a preparação 

técnica, ele deve defender os princípios e valores éticos aplicáveis a sua profissão, de modo a 

produzir uma imagem verdadeira do que ela se constitui para as novas gerações de profissionais. 

Dessa maneira Cassarro (1992), coloca a ética como uma questão cultural onde se entende 

cultura como uma programação mental coletiva que se distingue pelas atitudes e 

comportamentos os membros de cada grupo. Assim, toda e qualquer cultura e qualquer 

grupamento humano atuam em harmonia visando objetivos comuns, se houver um código de 

ética que seja formalizado ou não. As sociedades seriam assim entendidas como uma realidade 

espontânea e moral, pela qual os homens nascem, existem e ajudam entre si na luta pela vida. 

  

2.3 GERENCIAMENTO DE RESULTADOS  

 

Quando se fala em empresa de capital aberto, logo nos vem à cabeça bolsa de valores, 

ações comerciais, e consequentemente, o lucro advindo dessas ações, por isso se faz necessário 

ter conhecimento acerca de alguns processos contábeis usados nas demonstrações. De acordo 

com Cupertino, Martinez e Costa Jr (2015), gerenciamento de resultados é uma ação de 

manipulação de registros contábeis, a fim de divulgar informações, ações essas permitidas pelas 

normas contábeis, podendo alterar os resultados com intuito de alcançar metas nas atividades 

operacionais. 

O resultado das empresas é usado como fator primário para quem deseja conhecer sobre 

uma empresa, fazer investimentos, fiscalizá-la. Contudo, o resultado operacional das 

organizações divulgado pode encontrar-se de forma contrária a sua realidade, dotado de caráter 

tendencioso graças ao gerenciamento de resultados. 

Segundo Matsumoto e Parreira (2007, p.141) 

 
O gerenciamento de resultados contábeis nas empresas é um problema real, sobretudo 

por encontrar refúgio na flexibilidade das normas e regulamentos contábeis, que 

permitem alternativas distintas para a contabilização de um mesmo evento contábil. 

E mesmo, onde há regras, estas facultam ao gerente escolhas distintas sobre a 

aplicação dessas regras. 
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Ao investir o capital próprio em ações comerciais, devemos ter cuidado com a relação 

estabelecida, principalmente por parte de quem está administrando o dinheiro privado investido, 

a veracidade das suas demonstrações, e qualidade das suas informações contábeis. Para, Nardi 

e Nakao (2009), as pessoas buscam alcançar seus interesses, que estão presentes nos seus 

investimentos, os quais estão assegurados por meio de contratos entre elas e as organizações, 

mas mesmo assim ainda há a possibilidade de que agência aja com oportunismo em prejuízo 

financeiro dos acionistas e credores. E isso é possível porque existe brechas nas informações, o 

que causa sensação de insegurança, por isso que quanto maior a qualidade das informações 

fornecidas, menores serão as brechas e, assim, reduzirá a incerteza do acionista levando-o a 

fazer decisões econômicas mais eficientes. 

Dentro da contabilidade, no que implica os movimentos de registros, temos duas formas 

de fazê-los bastante conhecidas. São elas Accrual e Operação Normal. De acordo com Martinez 

(2001), uma das informações mais relevantes é a diferença do (lucro/prejuízo), ou seja, o 

resultado, é com base nessa informação que se avalia o sucesso das organizações. Contudo, 

ocorre que parte dos resultados podem ser contabilizados de forma discricionária e sem relação 

real com a realidade da empresa. Essas ações são motivadas pelos anseios de sucesso dos 

acionistas e pelos resultados das outras organizações dentro do mercado de bolsa de valores. 

Nesse contexto, pode-se perceber que o método de gerenciamento de resultados é algo 

danoso ao investidor, ao mesmo tempo que, dependendo dos resultados da ação, o ato pode, 

sim, tornar-se algo positivo. 

Para Reis, Lamounier e Bressan (2015, p.248): 
Dessa forma, os gestores, conhecedores do negócio, podem utilizar do seu 

conhecimento para divulgar informações que correspondem à realidade econômica da 

empresa, aumentando potencialmente a credibilidade da contabilidade como uma 

forma de comunicação perante seus usuários. No entanto, outras formas de GR têm 

sido foco dos pesquisadores denominadas operacionais, cujas decisões dos gestores 

têm sido consideradas mais danosas para as empresas e para os usuários porque elas 

afetam o caixa e não apenas o lucro.  

 

As informações contábeis são afetadas diretamente pelo mercado, e dependendo da 

situação em que o mesmo se encontra, ele direciona as práticas de registros das organizações, 

fazendo com que as mesmas se moldem ao seu gosto. Para Paulo e Mota (2019), é perceptível 

a influência do mercado sobre as empresas e os seus registros contábeis, se o mesmo se encontra 

em uma crise financeira, os registros das empresas devem ser contabilizados de forma positiva, 

em contraste a situação do mercado, para que a organização também não entre em crise. Assim, 

cabe recursos como o gerenciamento de resultados, com destaque ao método de Accrual, que é 

o mais usado para realizar a suavização das informações contábeis em tempos de crises.  

Entende-se que gerenciamento de resultado é uma prática contábil de caráter 

discricionário que suaviza os registros contábeis no intuito de transmitir ao acionista uma noção 

de sucesso ou seguridade empresarial. Segundo Sincerre et al. (2016), existem casos diferentes 

que necessitam e podem ser tratados de diferentes formas quando se diz respeito ao 

gerenciamento de resultados, já que a lei permite usá-lo para atingir os interesses desejados. Há 

a possibilidade de exercer discricionariedade, o que dá aos gestores maior liberdade na criação 

dos resultados contábeis, ação essa que tem como base a flexibilidade das normas e dos 

princípios da contabilidade. 

A prática de suavização de forma persistente nos resultados das empresas pode afetar o 

lucro da empresa com o tempo, e esse registro negativo se tornará visível em algum estágio dos 

resultados contabilizados. Na visão de Kolozsvari e Macedo (2016), a percepção da influência 
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da suavização sobre a persistência de lucros se faz relevante por mostrar a ideia das práticas de 

gerenciamento de resultado usadas para a divulgar estabilidade nas empresas, já que é o lucro 

o seu termômetro para o mercado de ações, contudo essa suavização interfere na utilidade das 

informações do valor da empresa, em detrimento dos investidores, como bancos e famílias. 

Na contabilidade, existe a teoria de agência, marcada pela relação gerente/principal e 

como os interesses de ambos acabam entrando em conflito em determinada situação, fazendo 

com que o gerente forneça relatórios financeiros com presença de ocultação ou distorção de 

informações, em prejuízo do principal que terá perda do seu investimento. Dessa maneira, para 

Holtz e Neto (2014), os conselhos de administração devem se responsabilizar pela fiscalização, 

e segurança das informações contidas nos registros contábeis, divulgados pelas organizações, 

zelando pela qualidade das informações, pois há, sim, o interesse particular dos agentes sobre 

o do acionista, causando, assim, assimetria nos resultados, para potencializar os ganhos do 

primeiro em detrimento, e perda das finanças do segundo. 

 A qualidade das informações contábeis está diretamente ligada a gestão do seu órgão 

emissor, ou seja, as empresas. Dessa maneira, para Baioco e Almeida (2016), a existência do 

conselho de administração, comitê de auditoria e os demais órgãos, os quais compete o papel 

de fiscalizadores dos registros contábeis fornecidos pelas empresas, tem grande importância 

para que haja verossimilhança entre os resultados obtidos e a informações divulgadas, 

reduzindo assim a assimetria e os conflitos entre as partes que interessam os registros, 

evidenciando o ato de gerenciamento de resultado. 

 

3 METODOLOGIA  

 

 Para a produção da pesquisa deste trabalho foi utilizado o modo descritivo, segundo os 

conhecimentos e pensamentos de Raupp e Beuren (2006), a pesquisa descritiva se configura 

por descrever características de determinada população ou fenômeno e observar, analisar, 

registrar, interpretar acontecimentos sem a interferência do pesquisador e sem alterar o 

conteúdo ao qual se está pesquisando.  

 A tipologia quanto aos seus procedimentos enquadra-se em um levantamento, segundo 

Gil (2008), quando se recolhe dados de todos os participantes de um espaço, sociedade ou 

inverso pesquisado e tem-se o conjunto de dados estatísticos que informa diferentes 

características. Tem como principal propriedade a interrogação direta, a coleta de informações 

de todos os componentes do espaço em que está sendo pesquisado (RAUPP, BEUREN, 2006). 

 No que se refere a abordagem utilizada nesta pesquisa foi empregado meio qualitativo, 

para Raupp e Bauren (2006), diz que se preocupa profundamente em analisar o determinado 

assunto ou fenômeno que está sendo compreendido o meio qualitativo tem como objetivo 

focalizar particularidades ainda não vistas, destaca ainda que entender-se um a natureza de um 

fenômeno social através da pesquisa qualitativa por ser uma das formas mais adequadas. Ainda 

relacionado a pesquisa qualitativa, para Oliveira (2011), tem como característica utilizar o 

ambiente como principal origem direta de informações e o pesquisador como fundamental 

instrumento, os elementos coletados são principalmente descritivos. 

 No que tange o delineamento da pesquisa, o presente trabalho usa a técnica do 

questionário fechado para coleta de dados que, segundo Raupp e Bauren (2006), é um 

instrumento de coleta de dados constituído por uma série ordenada de perguntas, que devem 

ser respondidas por escrito e sem a presença do entrevistador. 

 O questionário fechado foi aplicado aos discentes dos cursos integrantes da Faculdade 

de Ciências Econômicas da UERN, sendo estes; Administração, Ciências Contábeis, Economia, 
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Gestão Ambiental e Turismo. Com um total de 31 respostas, referentes aos discentes que estão 

cursando do 1° ao 10° período, com perguntas de múltiplas escolhas, sem a exigência da 

identificação dos respondentes, a análise das perguntas foi realizada por meio de confronto das 

respostas obtidas com as teorias que consta no referencial teórico, que nos permite compreender 

a solução do problema. 

 

4 RESULTADOS 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

 

 O questionário foi compartilhado junto aos discentes dos cursos integrantes da 

Faculdade de Ciências Econômicas da UERN, sendo estes; Administração, Ciências Contábeis, 

Economia, Gestão Ambiental e Turismo. Em sequência, realizou-se o retorno das repostas de 

todos os acadêmicos, aplicado de forma online, onde buscou-se realizar a caracterização da 

amostra realizado a identificação do perfil, área acadêmica que está cursando e atuação no 

mercado de trabalho. 

 
Tabela 01 – Sexo dos respondentes 

Sexo Quantidade Percentual 

Feminino 25 80,6% 

Masculino 6 19,4% 

Total 31 100% 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 Na primeira tabela mostra o sexo dos respondentes no total de 31, onde 80,6 % são do 

sexo feminino e 19,4 % são do sexo masculino, resultando no total de 100 % da amostra 

coletada. Na segunda tabela menciona-se a o período em que está o estudante. 

 
Tabela 02 – Em qual período atualmente está o discente 

Período Quantidade Percentual 

1° 7 22,6% 

2° 3 9,7% 

3e 2 6,5% 

4° 2 6,5% 

5° 1 3,2% 

6° 4 12,9% 

7° 1 3,2% 

8° 3 9,7% 

9° 0 0% 

10° 8 25,8% 

Total 31 100% 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 A segunda tabela representa o período em que estão os discentes, que equivale a 22,6 % 

corresponde ao 1° período, 9,7 % se encontra no 2° período, 6,5 % representa os alunos do 3° 

período, o 4° período condiz a 6,5 %, 3,2 % refere-se ao 5° período, 12.9 % estão no 6º período, 

3,2% no 7° período, 9,7 % equivale ao 8° período, no 9° período não houve amostra e no 10° 

estão 25,8 % dos discentes, representando a totalidade da amostra. A terceira tabela demonstra 

qual curso está o acadêmico. 
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Tabela 03 – Área de formação dos discentes 

Cursos Quantidade Percentual 

Contabilidade 14 45,2% 

Administração 10 32,3% 

Economia  1 3,2% 

Gestão Ambiental 6 19,4% 

Turismo 0 0% 

Total 31 100% 

Fonte: Adaptado de Dias et al. (2016). 

 A terceira tabela retrata os cursos em que os estudantes estão, 45,2 % dos discente 

relaciona-se ao curso de Contabilidade, 32,3 % corresponde a área de Administração, 3,2 % 

dos acadêmicos diz respeito a economia, Gestão ambiental representa o restante de 19,4 % e 

Turismo não houve amostra de respostas. Já na quarta tabela será apresentado a situação se o 

discente trabalha e estuda ou apenas estuda. 

 
Tabela 04 – Discente em formação ou discente que estuda e trabalha 

Opções Quantidade Percentual 

Discente em formação 19 61,3% 

Estuda e trabalha 11 35,5% 

Ambos 1 3,2% 

Total 31 100% 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 Já na quarta tabela apresenta a situação do acadêmico, se ele apenas estuda, trabalha e 

estuda ou ambos, mais da metade, 61,3 % dos discentes responderam que são estudantes em 

formação, 35,5 % dos discentes estuda e trabalha e 3,2 % referem-se a ambos. Relacionado há 

quantos anos trabalha ou se somente estuda será exposto na tabela 05. 

 
Tabela 05 – Há quantos anos trabalha ou se somente estuda 

Opções Quantidade                     Percentual 

Menos de 5 anos 8 25,8% 

De 5 a 10 anos 3 9,7% 

Acadêmico em formação 19 61,3% 

Não trabalho 1 3,2% 

Total 31 100% 

Fonte: Adaptado de Dias et al. (2016). 

 Esta quinta tabela trata de mostrar o tempo em que estar exercendo determinada função, 

25,8 % corresponde a aqueles que já atuam no mercado de trabalho a menos de 5 anos, aqueles 

que trabalham a mais de 5 anos responderam no total de 9,7 %, 61,3 % das respondentes 

marcaram que são acadêmicos em formação e apenas 3,2 % não trabalha. 

  

 

 

4.2 CARACTERISTICAS RELACIONADAS AO TEMA  

 

 No segundo grupo (questões 6 a 10) questões procurando verificar o conhecimento dos 

acadêmicos quanto a contabilidade criativa, gerenciamento de resultados e ética. As 

informações coletadas na pesquisa foram através do Google Docs, por consequência, 

transformado os dados recolhidos em tabelas com as informações do questionário. A partir da 

sexta tabela há os questionamentos para suprir os objetivos desta pesquisa. Foi questionado o 

conhecimento sobre gerenciamento de resultados, contabilidade criativa e earnings 

management. 
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Tabela 06 – Conhecimento a respeito de gerenciamento de resultados, contabilidade criativa e earnings 

management 
Opções Quantidade Percentual 

Sim, mas não sei exatamente o que é 17 54,8% 

Sim, a área que trabalho está 

relacionada ao tema 

0 0% 

Sim, já trabalhei ou estudei a respeito 2 6,5% 

Não, nunca ouvi falar 12 38,7% 

                 Total 31 100% 

Fonte: Adaptado de Dias et al. (2016). 

 Nesta sexta tabela será exposto o conhecimento acerca do gerenciamento de resultados, 

contabilidade criativa e earnings management, 0 % corresponde se na área em que trabalha está 

ligada ao tema, 6,5 % conhece e estudou a respeito, 38,7 % nunca ouviu falar a respeito e 54,8 

% dos respondentes afirmaram que já ouviu falar a respeito da contabilidade criativa, 

sustentando a ideia de Santos e Grateron (2003), a contabilidade vem  ficando conhecida e 

ganhando um maior aparecimento no meio informacional. Relacionado ao conceito de ética, as 

respostas são expostas na sétima tabela. 

 
Tabela 07 – Conceito de ética tido pelos discentes 

Opções Quantidade Percentual 

Concordo. Está dentro do conceito 

que conheço 

26 83,9% 

Imparcial 5 16,1% 

Não concordo. O conceito que 

entendo não está relacionado ao 

mencionado nessa questão 

0 0% 

Total 31 100% 

Fonte: Adaptado de Dias et al. (2016). 

A sétima tabela busca saber o conceito de ética tido pelos participantes está de acordo 

com o elencado no questionário, onde 83,9% concordam, e 16,1% mantiveram-se imparciais, 

não houve resposta para a alternativa discordante. O maior número de resposta da amostra 

comprova o pensamento de Kraemer (2000), cabe pautar seus atos sob a visão Ética, pois o 

mesmo deve laborar com prudência, justiça e equilíbrio, e objetiva que sua prática seja eficaz, 

competente e com integridade, e caso isso não ocorra, este já está ciente de que poderá sofrer 

punições. Na oitava tabela será exposto o rigor empregado no cumprimento das leis. 

 
Tabela 08 – Rigor no cumprimento das leis 

Opções Quantidade Percentual 

Concordo totalmente 21 67,7% 

Concordo parcialmente 9 29% 

Indiferente 1 3,2% 

Discordo parcialmente 0 0% 

Discordo totalmente 0 0% 

Total 31 100% 

Fonte: Adaptado de Dias et al. (2016). 

Nesta oitava tabela questiona se as leis devem ser seguidas de forma rigorosa, 67,7% 

dos alunos questionados concordaram totalmente, 29% concordaram parcialmente e 1% 

fizeram-se indiferentes a pergunta, discordo parcialmente e discordo totalmente não obtiveram 
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respostas. Portanto, a representação da maioria da amostra certifica que as leis devem ser 

cumpridas, assim como o Conselho Federal de Contabilidade – CFC, de mesmo modo afirma 

que as regras e leis devem ser cumpridas assim como manda. A respeito do questionamento 

sobre a validade de usar as brechas encontradas nas leis a nosso favor, as respostas serão 

apresentadas na nona tabela. 

 
Tabela 09 – Uso das brechas encontradas nas leis a nosso favor 

Opções Quantidade Percentual 

Concordo totalmente 5 16,1% 

Concordo parcialmente 12 38,7% 

Indiferente 2 6,5% 

Discordo parcialmente 7 22,6% 

Discordo totalmente 5 16,1% 

Total 31 100% 

Fonte: Adaptado de Dias et al. (2016). 

A nona tabela trata da viabilidade encontrada nas brechas das normas legais e se a ação 

de operá-las a nosso favor é válida, 16,1% dos respondentes afirmaram que concordam 

totalmente, 38,7% concordam parcialmente, 6,5% indiferentes, 22,6% discordam parcialmente, 

16,1 discordam totalmente. O maior percentual da amostra das respostas atesta assim como 

Silva e Santos (2016), devido a facilidade, os gestores utilizam dessa flexibilidade para 

manipular as informações de forma que não prejudique ou beneficie nenhuma pessoa que 

desfrute das informações. Sobre o questionamento a respeito da permissibilidade de agir de 

determinada forma já que ela não é mencionada nos códigos jurídicos, as respostas serão 

apresentadas na decima tabela. 

 
Tabela 10 – O que a lei não proíbe, ela permite 

Opções Quantidade Percentual 

Concordo totalmente 4 12,9% 

Concordo parcialmente 11 35,5% 

Indiferente 4 12,9% 

Discordo parcialmente 10 32,3% 

Discordo totalmente 2 6,5% 

Total 31 100% 

Fonte: Adaptado de Dias et al. (2016).  

A decima tabela questiona permissibilidade da ação de atos não encontrados nos códigos 

jurídicos, dos alunos respondentes, 12,9% concordam totalmente, 35,5% concordam 

parcialmente, 12,9% fizeram-se indiferentes, 32,3% discordaram parcialmente e 6,5% 

discordaram totalmente. A maior porcentagem da amostra solidifica o pensamento de Kraemer 

(2005), devido a maleabilidade e as brechas nas leis, isso dá a oportunidade para que contadores 

utilizem das brechas disponíveis para contabilizar um patrimônio de uma empresa e maquiar 

seus resultados através de sua intenção em mostrar uma imagem boa de sua entidade. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O trabalho tem como objetivo principal verificar o conhecimento dos discentes dos 

cursos do departamento da Faculdade de Ciências Econômicas (FACEM) da UERN da cidade 

de Mossoró/RN, sendo estes; Administração, Ciências Contábeis, Economia, Gestão Ambiental 

e Turismo, quanto a contabilidade criativa, gerenciamento de resultados e ética, por meio de 

questionário. 

Quanto aos objetivos da pesquisa, pode-se confirmar que foram atingidos, pois foi 

possível verificar a percepção dos alunos do departamento da FACEM em relação aos 

conhecimentos e pensamentos deles sobre contabilidade criativa, gerenciamento de resultados 

e ética. Desse modo, entende-se como papel do contador trabalhar na área financeira econômica 

e patrimonial de uma ou várias empresas estando totalmente adequado as leis que dizem 

respeito ao patrimônio das empresas, datas e prazos dos impostos que ela deve pagar e 

interpretar, ou seja, agindo com ética dentro dos princípios da lei. 

A maioria dos respondentes afirmaram que tinham conhecimento sobre gerenciamento 

de resultados, contabilidade criativa e earnings management, porém grande parte dos alunos 

também não tinha conhecimento sobre os mesmos, ao mesmo tempo que essa mesma maioria 

concordou com o conceito de ética proposto, e apenas alguns se sentiram indiferentes ao 

conceito. Quando questionados a respeito do rigor empregado no cumprimento das leis, a 

maioria respondeu que se deve, sim, agir com rigor no cumprimento, em seguida, questionou-

se a viabilidade do uso das brechas presentes nas leis ao nosso favor, onde a maioria dos 

discentes concordou parcialmente. 

Logo, este estudo contribuiu na verificação dos conhecimentos dos discentes da 

FACEM acerca dos conceitos de contabilidade criativa, gerenciamento de resultados e ética no 

trabalho. Como limitação enfatiza-se o tempo disposto para realização da pesquisa e número de 

respondentes do questionário. Entretanto, o trabalho se faz relevante, pois conseguiu mensurar 

o conhecimento dos alunos quanto a contabilidade criativa, gerenciamento de resultados e ética. 

Com isso, aconselha-se que o trabalho tenha continuidade, como também, seja aplicado em 

outras universidades públicas e privadas, e analisar o tema com maior profundidade, a fim de 

conseguir novos resultados, e futuramente estabelecer um comparativo entre os resultados 

conseguidos.  
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Resumo 

O presente estudo tem como objetivo geral analisar a associação entre a participação feminina 

no conselho de administração e a reputação corporativa, a partir de uma análise realizada em 

82 das 100 empresas listadas na B3 S.A. Brasil, Bolsa, Balcão, com maior valor de mercado, 

de acordo com os dados do exercício de 2017, disponíveis na base Economática®. De natureza 

quantitativa, a pesquisa descritiva utilizou técnicas da estatística descritiva, teste de diferenças 

entre médias e a análise de correspondência simples. A participação feminina é medida pela 

proporção do número de mulheres presentes no conselho em relação ao total de seus membros 

titulares, enquanto a proxy da reputação corporativa é mensurada a partir da participação da 

empresa no Ranking Merco – Monitor Empresarial de Reputação Corporativa. Os resultados da 

pesquisa revelaram que (i) empresas com reputação corporativa são as que mais possuem 

membros femininos no conselho de administração; (ii) empresas sem participação feminina no 

conselho de administração estão associadas ao grupo daquelas sem reputação corporativa. O 

diferencial do estudo está em inserir na governança corporativa a variável diversidade de 

gênero, através da participação feminina no Conselho de Administração e o seu relacionamento 
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com a reputação corporativa, assim, o estudo apresenta implicações e reflexões ao analisar se a 

presença do gênero feminino no Conselho de Administração contribui para uma melhor 

reputação corporativa de organizações brasileiras. 

Palavras-chave: Governança Corporativa. Conselho de Administração. Reputação 

Corporativa. Participação Feminina. 

 

Abstract 

The objective of this study is to analyze the association between female participation in the 

board of directors and corporate reputation, based on an analysis performed in 82 of the 100 

companies listed in B3 SA Brasil, Bolsa, Balcão, with the highest market value, according to 

the data for fiscal year 2017, available in the Economática® database. Of quantitative nature, 

the descriptive research used techniques of descriptive statistics, test of differences between 

means and the simple correspondence analysis. Female participation is measured by the 

proportion of women present on the board in relation to the total of its members, while the 

corporate reputation proxy is measured by the company's participation in the Merco - Corporate 

Reputation Corporate Monitor Ranking. The results of the survey revealed that (i) companies 

with a corporate reputation have the most female members on the board of directors; (ii) 

companies with no female participation in the board of directors are associated with the group 

of those with no corporate reputation. The differential of the study is to insert in the corporate 

governance the variable gender diversity, through the female participation in the Board of 

Directors and its relationship with the corporate reputation, thus, the study presents implications 

and reflections in analyzing if the presence of the feminine gender in the Board of Directors 

contributes to a better corporate reputation of Brazilian organizations. 

Key words: Corporate governance. Administrative Council. Corporate Reputation. Female 

Participation. 

 

 

1. Introdução 

 

O fortalecimento do mercado de capitais institui um dos fatores decisivos do 

crescimento e desenvolvimento econômico das nações. O movimento de Governança 

Corporativa (GC) surgiu com a forte disposição mundial de abertura dos capitais empresariais, 

além dos significativos problemas relacionados à ausência de controle interno e de 

transparência informacional, se voltando para o aperfeiçoamento do sistema de controle e 

acompanhamento das relações entre os stakeholders das empresas, aspirando ampliar sua 

confiabilidade e seu acesso a recursos, de forma a propiciar seu fortalecimento e, portanto, o 

das específicas nações (OMAN, 2001). 

De acordo com Souza, Murcia e Marcon (2011) a adesão de boas condutas de 

governança corporativa auxilia a diminuir a assimetria informacional, fortificar a 

competitividade e a efígie da empresa no mercado de capitais, e ainda possibilita o 

desenvolvimento do seu desempenho, propósito fundamental restringir divergências de 

interesses entre os fornecedores de capital e os gestores.  

A influência de um sistema de governança corporativa consolidado, provido de um 

conjunto de bons hábitos de governança e de um conselho de administração bem organizado, 

tem sido marcada como importante para o alinhamento de propensões entre propriedade e 

controle (YOUNG et al., 2008). O conselho de administração é o principal mecanismo de 

acompanhamento da gestão (BOYD; HAYNES; ZONA, 2011; DENIS; MCCONNELL, 2003). 
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Uma das estratégias que podem influenciar nas decisões corporativas é a reputação corporativa 

(WESTPHAL; ZAJAC, 1995). 

A globalização e a otimização dos mercados refletem-se expressivamente nas 

organizações, de modo que elas precisam gradativamente alcançar, manter e aperfeiçoar a sua 

reputação, isto é, o seu prestígio de boas condutas pelos stakeholders (FOMBRUN; 

SHANLEY, 1990; MACHADO FILHO, 2006). 

Conforme a Teoria da Sinalização, os informes são difundidos com o objetivo de mitigar 

as divergências de interesses, resolvendo problemas oriundos da assimetria de informações 

entre a empresa e seus stakeholders (SPENCE, 1973). Deste modo, ao notificar para seus 

stakeholders que vêm lidando também com base nas suas preferências, isto é, que além de se 

afligir em expor boa performance econômica, se preocupa do mesmo modo com as situações 

da sociedade e com a proteção ao meio ambiente, tendo como exemplo, a empresa obtém um 

julgamento assertivo para a construção de uma boa reputação corporativa. Destarte, baseado no 

que declara a Teoria da Sinalização, a conduta das partes interessadas sofre influência, 

conforme os sinais assertivos que as empresas expõem ao mercado (LUCA et al., 2015). 

As pesquisas sobre gênero começaram nos séculos XVII e XVIII (GOMÁRIZ, 1992). 

Desde então, o crescimento de estudos nesse âmbito está gradativamente vasto e tem discorrido 

de temas associados à incorporação feminina no mercado de trabalho e nas instituições. 

Segundo Singh e Vinnicombe (2004), dinâmicas realizadas por mulheres nas salas de reuniões 

e laboração de funções de maior relevância institucional podem conceber uma conduta mais 

sistematizada, concedendo uma maior gestão corporativa. Estudos estrangeiros como o de Low, 

Roberts e Whiting (2015) enunciam que a participação do gênero feminino tem apresentado 

uma elevação nos conselhos de administração e que esta participação tem um resultado 

assertivo sobre o crescimento da empresa. Para Singh e Vinnicombe (2004) a presença das 

mulheres no conselho de administração pode propiciar ações com mais cuidado e maior 

governança corporativa.  

Desta forma, alguns estudiosos estrangeiros trazem evidências empíricas, como no 

estudo de Luckerath-Rovers (2013) que pesquisou a performance financeira de empresas 

holandesas, distinguindo-as pela existência ou não de mulheres. Como consequência, resultou-

se que empresas que apresentam mulheres nas funções de diretoria tiveram performance 

financeira melhor as que não dispunham.  

Diante das evidências teóricas apresentadas, emerge a seguinte questão-problema: Qual 

a associação entre a participação feminina e a reputação corporativa em empresas listadas 

na B3? Destarte, constitui objetivo geral deste estudo analisar a associação entre a participação 

feminina e a reputação corporativa em empresas listadas na B3.  

A sinergia entre os dois constructos – Participação Feminina no Conselho de 

Administração e Reputação Corporativa -, evidenciada especialmente em pesquisas 

estrangeiras, tem demonstrado a relevância desse debate. Pesquisadores estrangeiros 

analisaram, principalmente, a relação entre participação feminina com as variáveis performance 

empresarial, incluindo também a discussão de responsabilidade social corporativa, 

sustentabilidade empresarial e reputação corporativa.  

No cenário brasileiro as pesquisas sobre a temática são escassas, havendo, portanto, a 

necessidade de uma investigação. Além disso, o estudo tem como base os preceitos da Teoria 

da Sinalização, onde se é posto que em um mercado considerado eficiente, é imprescindível 

que a informação esteja acessível para todos os agentes, para que os mesmos possam tomar as 

decisões mais coerentes, com o intuito de superestimar seus lucros, demandando assim uma 

relação favorável entre o desempenho de uma empresa e a elevação de informações por ela 
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viabilizada. Desta forma, o estudo torna-se relevante, na medida em que avança na discussão 

sobre os constructos, considerando-se que o relacionamento entre reputação corporativa e 

participação feminina é incipiente no Brasil. 

O diferencial do estudo está em inserir na governança corporativa a variável diversidade 

de gênero, através da participação feminina no Conselho de Administração e o seu 

relacionamento com a reputação corporativa, que é visualizada como um recurso estratégico, 

que concebe valor para os seus acionistas, concluindo-se que uma boa ou má concepção dos 

mesmos causa impacto no desempenho da empresa. Assim, o estudo apresenta implicações e 

reflexões ao analisar se a presença do gênero feminino no Conselho de Administração contribui 

para uma melhor reputação corporativa de organizações brasileiras. 

 

2. Referencial Teórico 

 

a. Governança Corporativa e Conselho de Administração 

 

O princípio da governança corporativa se abanca basicamente nas pesquisas de Berle e 

Means (1932) e Jensen e Meckling (1976), ao observarem os problemas resultantes da divisão 

entre a propriedade e o controle, também chamado de conflito de agência. De acordo com 

Bianchi (2005) a governança corporativa serve para originar um grupo de mecanismos para 

monitoração e domínio da gestão, proporcionando que a conduta dos gestores no íntimo da 

empresa esteja equiparada com o interesse dos acionistas. 

Segundo o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa [IBGC] (2015) o sistema de 

governança corporativa corresponde ao conjunto de práticas e relacionamentos entre 

proprietários, conselho de administração, diretoria e órgãos de controle por meio da qual as 

organizações são geridas e controladas. Ainda de acordo com o IBGC, as boas condutas de 

Governança Corporativa alinham os interesses de proprietários e stakeholders, resguardando e 

otimizando o valor da organização, ensejando seu acesso ao capital, o que favorece diretamente 

para longevidade das empresas, visto que provê da estrutura para supervisionar o 

comportamento idealizado o que gera confiança, ocasionando em menor custo de capital e uma 

maior utilização eficaz dos recursos. 

Andrade e Rossetti (2014) enfatizam os conceitos elementares da governança 

corporativa: a transparência (disclosure), a equidade (fairness), a prestação de contas 

(accountability) e a atribuição social (compliance). O primeiro deles é um dos mais 

significativos, e está referente à evidenciação dos acontecimentos, ponderando-se a defesa das 

preferências das empresas. A equidade sugere que a empresa distinga os confrontos de 

propensões e providencie solvê-los acatando de modo igual às partes. A prestação de contas 

aduz a veiculação de demonstrativos com qualidade, em que os stakeholders podem alcançar 

esclarecimentos oportunos para subvencionar suas decisões. E a responsabilidade social instrui 

as empresas a atuar em consonância com as normas. 

O conselho de administração exerce papel fundamental na governança corporativa, em 

que prerrogativas legais impostas ao conselho de administração vão desde admitir, destituir e 

designar compensações a gestores (CUNHA; PICCOLI, 2017). É o órgão defensor dos 

interesses dos proprietários com atos estratégicos e que se encontra em todas as empresas de 

capital aberto, de cunho deliberativo, e introduzido por profissionais designado pelos próprios 

acionistas (ANDRADE; ROSSETTI, 2014). 

A principal missão do conselho de administração é preservar e valorizar o patrimônio, 

assim como maximizar o retorno do investimento (GONDRIGE; CLEMENTE; ESPEJO, 
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2012). Arfken, Bellar e Helms (2004) propõem que os conselhos de administração exercem 

uma variedade de papéis, englobando a provisão de continuação das empresas, através da 

escolha e apontamento do novo diretor, que gerenciará a organização.  

Cardoso et al. (2013) expõem diversidade com conceito vasto, englobando entre outros 

grupos, o de gênero, e declara que a diversidade é um fator significativo para o alcance de 

maiores resultados nas empresas. Rost e Osterloh (2009) expressaram que a diversidade de 

gênero nas reuniões dos conselhos de administração pode acarretar benefícios, como melhor 

experiência e formação ao grupo, ocasionando em uma variação de visões nas tomadas de 

decisões ou soluções de problemas, que podem não acontecer ocasionalmente em um conselho 

de administração similar, sucedendo o pensamento de grupo.  

Adams e Ferreira (2009) indicam que a diversidade de gênero possui efeitos positivos 

notáveis na governança do conselho. As mulheres portam-se de modo divergente dos homens, 

especialmente, na exigência de atendimento de reuniões. Grosvold (2011) retrata que os debates 

à volta do gênero feminino no conselho de administração têm mostrado um aumento.  

Conforme salientam Dezso e Ross (2012), a participação feminina é propícia para as 

organizações por mostrarem naturezas comportamentais que pendem instigar positivamente as 

atividades dos conselhos de administração, por exemplo: conversação, afinidade, repulsão ao 

risco, procura pelo consenso, postura mais democrática. As pesquisas pautadas à diversidade 

começaram a se aglutinar na delegação feminina nos conselhos e em condição de alta gerência 

pertinente ao aumento de mulheres nessas funções (FACCIO; MARCHICA; MURA, 2016). 

 

b. Participação Feminina no Conselho de Administração 

 

O mundo está modificando-se e nunca antes se acreditou tanto na importância da 

competência de trabalho da mulher. Em seus atributos mais importantes, a destreza em trabalhar 

em equipe e a persuasão estão alcançando cada vez mais os espaços que antes eram apenas 

masculinos. Carter, Simkins e Simpson (2003) revelam que diretores mulheres podem ter maior 

percepção do que os homens em determinados segmentos de negócios, e isso pode ampliar a 

criatividade e qualidade da gestão.  

No mercado europeu, Rose (2007) averiguou a relação entre a diversidade do conselho 

e desempenho financeiro para empresas elencadas no mercado dinamarquês, em que se notou 

uma relação irrelevante. Campbell e Vera (2008) certificam por meio de sua pesquisa que a 

diversidade de gênero mensurada pela porcentagem de mulheres nos conselhos administrativos 

das empresas está associada com ganhos econômicos quanto maior a diversidade nas entidades. 

No Brasil, o estudo do assunto também causa expressivo interesse entre os 

pesquisadores e os adeptos  do assunto. Oliveira, Gaio e Bonacim (2009) reconheceram uma 

tendência de melhor evidenciação das mulheres, e que as organizações estão se 

disponibilizando a encarar os resultados dessa atual conjuntura e aumentar o enfoque diretivo 

e o método decisivo para a introdução dos valores femininos, respeitando a compreensão das 

mulheres tanto nas questões sociais quanto naquelas de gênero organizacional.  Fraga e Silva 

(2012) pesquisaram a formação de empresas brasileiras listadas na BM&BOVESPA e 

observaram que a presença de mulheres nos conselhos é minúscula, contudo as empresas cujos 

conselhos contavam com pelo menos um membro do sexo feminino tiveram atuação de 

mercado consideravelmente superior aos das demais.  

Khan e Vieito (2013) observaram se as organizações com Chief Executive Officer 

(CEO) feminino ofereciam o mesmo desempenho que empresas com CEO do sexo masculino, 

no mercado americano. Através de avaliação em painel, no intervalo de 1992 a 2004, 
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certificaram que o gênero do CEO implica no desempenho das organizações, visto que 

organizações com CEO feminino contiveram melhor desempenho e menor grau de risco do que 

empresas administradas por CEO masculino. 

Luckerath-Rovers (2013) averiguou o desempenho financeiro de empresas holandesas, 

caracterizando-se pela presença ou não de mulheres. Como resultado, comprovou que empresas 

com a participação feminina nas funções de diretoria apresentaram desempenho financeiro 

excelente as que não possuíam.  

No Brasil, são escassas as pesquisas que averiguaram o impacto da presença feminina 

nos conselhos de administração. Lazarreti et al. (2013) verificaram a formação dos conselhos 

de administração, por gênero, das ações inerentes à 99 empresas mais líquidas, elencadas na 

BM&FBOVESPA no ano de 2011. Suas conclusões revelaram uma baixa participação feminina 

nos conselhos, somente 5,4%. Complementarmente, de 836 posições efetivas nos conselhos, só 

45 delas foram preenchidas pelo gênero feminino. Marinova, Plantenga e Remery (2016) 

mostram que as mulheres são divergentes, especialmente são mais avessas ao risco e focam na 

perspectiva de longo prazo.  

À vista disso, os estudos evidenciados constatam que a diversidade de gênero nas 

empresas até então é ínfima, no entanto concedem bons resultados para as empresas e, como 

resultado isso se deve a aspectos históricos, visto que as mulheres têm obtido gradativamente 

maiores espaços no mercado de trabalho e ao mesmo tempo visam se especializar, utilizando 

as cadeiras do ensino superior. 

 

c. Teoria da Sinalização e Reputação Corporativa 

 

Em um ambiente de concorrência no mercado e mais imposição dos consumidores, a 

cada dia se torna mais dificultoso para as empresas potencializarem os resultados e a sua 

riqueza. Para isso, recorrem a diversas atitudes, capazes de distingui-las das demais. Essas ações 

possuem o objetivo de atingir os diversos stakeholders, já que eles que concederão, por 

intermédio de experiências diretas e/ou indiretas, particularidades diferentes às empresas, 

tornando-se distintas uma das outras (DALMÁCIO et al., 2013). 

Fideles e Cândido (2006) asseguram que a informação exerce papel essencial na 

definição e execução da estratégia, sendo um difusor de avaliação de performance. Baseado na 

Teoria da Sinalização, essas informações são chamadas “sinais”, que, conforme Spence (1973) 

são atividades ou atributos, que programados ou imprevistos, modificam opiniões ou difundem 

informações para outros, sendo uma fonte de comunicação segura para os stakeholders.  

Destarte, essa teoria pode ser identificada nos mercados em que as empresas estão 

introduzidas e existe a demanda de várias informações, essencialmente por meio dos 

stakeholders, que forçam para conhecer a prática sustentável de suas atividades (CASTRO; 

SIQUEIRA, MACEDO, 2010; CONCEIÇÃO; DOURADO; SILVA, 2012). Constata-se que a 

Teoria da Sinalização pretende uma relação positiva entre o comportamento da empresa e o 

grau de sua informação privada informada ao mercado, que tem sido continuadamente 

expandida nos relatórios anuais, através de estratégias de sinalização (DAINELLI; BINI; 

GIUNTA, 2013). 

 É evidente o permanente crescimento das pressões sob as quais as entidades ficam 

expostas no mercado, seja por parte dos clientes, adversários, investidores e órgãos reguladores, 

seja pela sociedade em geral. Tal conjuntura expõe o interesse dos stakeholders pelos atos e 

condutas das organizações. Assim, pode-se declarar que o atual cenário mercadológico requer 

das empresas a obtenção de uma boa imagem diante dos stakeholders, bem como o seu 
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aperfeiçoamento, pois tal imagem consistirá a reputação corporativa, do qual podem emanar 

vários benefícios, mostrando a melhor performance e a vantagem competitiva (CARDOSO et 

al., 2013). 

De acordo com Roberts e Downling (2002) a reputação corporativa consiste no conjunto 

de características organizacionais, discorridos ao longo do tempo, que impressiona a maneira 

como os stakeholders notam a empresa com bom comportamento corporativo. 

Consequentemente, esse conceito tem sido fator importante no método de gestão, visto que 

permite às empresas um diferencial competidor fundamental no contexto de globalização e 

acirrada concorrência. Por esse ponto de vista, alguns estudos enfatizam que a conquista e 

conservação de uma boa reputação permite proveitos ante os concorrentes e decorrente 

evolução no desempenho (ROBERTS; DOWLING, 2002). 

Segundo Andrade (2005), a reputação corporativa tem sido governada para conseguir a 

boa vontade de outros públicos além do comprador, como a impressa, o governo, as 

comunidades, que são as metas preferenciais da tarefa de elaboração de reputação. Além de 

que, uma organização com reputação consolidada consegue ganhar em influência tática criando 

alianças com outras empresas, objetivando consolidar sua cadeia produtiva e aumentar o seu 

campo de atuação.  

 

d. Estudos empíricos anteriores e formulação da hipótese do estudo 

 

A literatura mais atual sobre governança corporativa tem trabalhado amplamente a sua 

ligação com a performance empresarial, tanto no âmbito nacional quanto internacional, 

considerando como amostra a complexidade setorial (CATAPAN; COLAUTO, 2014; 

FERREIRA et al., 2013; CARVALHAL-DA-SILVA; LEAL, 2005). 

Conforme Black, Carvalho e Sampaio (2014), as enormes mudanças positivas na 

economia brasileira, no último decênio, transformam a governança corporativa, no Brasil, um 

bom objeto de estudo. Para esses autores, o forte desenvolvimento e a estabilidade econômica 

obtidos pelo país nesse espaço, coligados ao status de grau de investimento alcançado e a 

revitalização do mercado de ações, tornaram o mercado brasileiro mais possível e vistoso para 

as empresas e os investidores. 

Oliveira et al. (2015) observaram a relação entre os diversos níveis de governança 

corporativa das empresas e o crescimento do seu valor de mercado, isto é, averiguaram se, para 

níveis mais altos de governança, há maior desempenho econômico. Nesse estudo, obtidos 

indícios de que empresas elencadas nos níveis mais altos do mercado diferenciado dispõem 

maior desempenho econômico, avaliado em termos de variação média do valor de mercado. 

A literatura também procurou associar a presença feminina nos conselhos com outras 

variáveis. O estudo de Huse, Nielsen e Hagen (2009) mostrou que as conselheiras podem 

colaborar especialmente com o controle da Responsabilidade Social Corporativa (RSC) e os 

controles estratégicos. Posteriormente Bear, Rahman e Post (2010) da mesma forma 

constataram relação entre a participação feminina nos conselhos, a RSC e a reputação da firma. 

O estudo insinua que as mulheres exercem um papel significativo para melhorar a reputação 

corporativa, colaborando para a RSC da empresa. 

No Brasil, o estudo do tema também causa importante interesse entre os pesquisadores 

sectário do assunto. Oliveira, Gaio e Bonacin (2009) verificaram uma tendência de melhor 

reconhecimento das mulheres, e que as organizações estão se disponibilizando a encarar os 

resultados desse atual cenário e aumentar o aspecto diretivo e o método decisivo para a 
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introdução dos valores femininos, entendendo concepção das mulheres tanto nos pontos sociais 

como naquelas de espécie organizacional. 

Shilton, McGregor e Tremaine (2010) expressaram que ter mulheres capacitadas nos 

CAs possuiria um resultado assertivo na empresa, pois lhes consentiria chegar a uma base 

abrangente de clientes e aprimoraria a tomada de decisão. Além disto, consentem que tanto o 

grau de investimento realizado pelas mulheres como acionistas e seu domínio de compra como 

consumidoras concede uma forte justificativa para performance delas no CA. 

Destarte, a luz da Teoria da Sinalização e com base nas recomendações da literatura, 

levanta-se a seguinte hipótese geral, a ser testada: H1 – há uma associação positiva entre a 

participação feminina no conselho de administração e a reputação corporativa de 

empresas brasileiras. 

 

3. Procedimentos Metodológicos 

 

O estudo, que tem por propósito investigar a associação entre a participação feminina e 

a reputação corporativa em empresas listadas na B3 S.A., qualifica-se como descritivo, com 

abordagem quantitativa, feita através da análise documental. De acordo com Gil (2002), o 

estudo descritivo tem por propósito fundamental a definição das particularidades de 

determinada população, fenômeno ou, então instituição de relação entre as variáveis. Quanto à 

perspectiva quantitativa, Lakatos e Marconi (2003) asseguram que essa abordagem tem por 

finalidade a coleta sistemática de informações sobre populações, programas ou amostragens de 

populações e programas, através do emprego de instrumentos estatísticos para análise dos 

dados. 

A população engloba as 100 empresas listadas na B3 S.A com maior valor de mercado, 

de acordo com dados extraídos do Economática®. A amostra final resultou em 82 empresas, 

após exclusão de empresas que não possuíam os dados necessários para a análise, bem como 

pela instabilidade no site da B3 no momento da coleta de dados. Inicialmente, foi recorrida à 

análise de conteúdo, aplicada aos documentos das empresas, em especial ao Formulário de 

Referência, de onde foram extraídos os dados de participação feminina, demandados na análise. 

Com a análise de conteúdo, informações suplementares são fornecidas ao pesquisador, que 

percorre as fases de pré-análise (seleção do material), exploração do material (documentos), 

tratamento dos resultados, inferência e interpretação (BARDIN, 2011). 

A variável independente, constituinte da participação feminina, sua métrica, a fonte de 

coleta dos dados e a base teórica estão demonstrados no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Operacionalização da variável independente (participação feminina) 

Variável Métrica Fonte de coleta Fundamentação 

 

 

Participação 

Feminina 

Proporção do 

número de mulheres 

presentes no 

conselho dividido 

pelo número total de 

membros 

 

 

Formulário de 

Referência Item 

12.5/6 

 

Boulouta (2012); 

Glass, Cook e 

Ingersoll (2015) 

  Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Para atender aos objetivos propostos, a amostra foi distribuída em dois grupos: a) 

empresas com reputação, com base na participação no Ranking Merco – Monitor Empresarial 
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de Reputação Corporativa; e b) empresas sem reputação (CARDOSO; DE LUCA; GALLON, 

2014). 

A variável dependente (reputação corporativa) é dicotômica (dummy), na qual será 

distribuído 0 (zero) para empresas sem reputação – as que não possuem participação no ranking 

Merco – e 1 (um) para empresas com reputação. 

Foram incrementadas algumas medidas de controle para neutralizar efeitos que também 

podem impactar a análise. São as seguintes variáveis: Tamanho (logaritmo natural do Ativo 

Total) e Endividamento (Exigível/Patrimônio Líquido), obtidas a partir de dados coletados na 

base Economática®; Participação no Novo Mercado (NM) e Presença de Comitê de 

Sustentabilidade, obtidas a partir do FR e Carteiras do Índice de Governança Corporativa 

(CARDOSO; DE LUCA; GALLON, 2014; GUIMARÃES; PEIXOTO; CARVALHO, 2017). 

Com o intuito de responder à questão suscitada nesta investigação e de atender aos seus 

objetivos, os dados foram analisados por meio das seguintes técnicas estatísticas: Teste de 

Diferenças entre Médias e Análise de Correspondência Simples. Esta última, segundo Fávero 

et al. (2009), exibe as associações entre determinado conjunto de variáveis em um mapa 

perceptual, no qual se permite o exame da visualização de qualquer padrão nos dados.   

As análises foram processadas com o auxílio do pacote estatístico Statistic Package for 

Social Sciencies (SPSS) – versão 22.0. 

 

4. Resultados e Discussões 

 

A Tabela 1 mostra a distribuição quantitativa das empresas por grupo, especificando, 

para cada grupo, o número de empresas que possuem membro feminino na composição do 

conselho de administração. 

 

Tabela 1 – Distribuição de empresas por abrangência de membro feminino no conselho 

 

Grupo de empresas 

Participação feminina no conselho de administração 

Nº de 

empresas 

Nº de empresas com 

membro feminino no 

conselho 

Proporção 

(%) 

Grupo 1 – Empresas sem 

reputação 

53 26 49,05 

Grupo 2 – Empresas com 

reputação 

29 21  72,41 

Total 82 47 - 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Conforme pode ser observado na Tabela 1, das 82 empresas da amostra, 47 possuem 

membro feminino no conselho de administração (57,31%). No Grupo 1 (Empresas sem 

reputação corporativa), destaca-se que das 53 empresas, apenas 26 possuem membro feminino 

no conselho, o correspondente a 49,05%. Com relação às 29 empresas do Grupo 2 (Empresas 

com reputação corporativa), 21 possuem mulheres no conselho de administração, o que 

corresponde a 72,41%. Dessa forma, os dados revelam que as empresas com reputação 

corporativa são as que mais possuem membros femininos no conselho de administração.  

A existência de mulheres nos conselhos corporativos pode indicar para os stakeholders 

que a empresa presta atenção às mulheres e minorias, sendo dessa maneira, socialmente 

responsável (BEAR; RAHMAN; POST, 2010). A diversidade de gênero pode atingir o cargo 



 
 

369 
 

UERN | Mossoró – RN, 02 a 06 de setembro de 2019 
VI CONgest – Congresso de Economia & Gestão 

de monitoramento do conselho de gestão. Ter mais mulheres no conselho destaca o 

conhecimento deste, ampliando a gama de experiência profissional (HILLMAN; CANNELA; 

HARRIS, 2002).  

Para o alcance do objetivo geral da pesquisa, primeiramente, procedeu-se a estatística 

descritiva das variáveis analisadas, por grupo empresarial: Participação, Tamanho, 

Endividamento, Governança Corporativa e Comitê de Sustentabilidade (Tabela 2). 

 

Tabela 2 – Estatística descritiva das variáveis 

Variável Média 
Desvio-
padrão 

Mínimo Máximo 
Coeficiente 
de Variação  

Participação 
Feminina 

Sem Reputação 0,0943 0,1228 0,0000 0,4166 0,015 

Com Reputação 0,1177 0,1018 0,0000 0,4285 0,010 

 
Tamanho 

Sem Reputação 20,0059 3,7863 13,3752 24,5347 14,336 

Com Reputação 22,5099 3,3062 14,9161 27,4140 10,931 

Endividamento 
Sem Reputação 2,7357 3,5878 0,1136 21,3455 12,873 

Com Reputação 3,0211 3,9519 -3,5037 17,9228 15,618 

Governança 
Corporativa 

Sem Reputação 0,585 0,4959 0 1 0,247 

Com Reputação 0,552 0,5061 0 1 0,256 

Comitê de 
Sustentabilidade 

Sem Reputação 0,208 0,4094 0 1 0,168 

Com Reputação 0,207 0,4123 0 1 0,170 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Para a variável participação feminina, na Tabela 2, verifica-se, em média, uma maior 

participação entre empresas com reputação corporativa (11,77%). Já a média de participação 

feminina das empresas sem reputação corporativa foi de 9,43%. Observa-se, em média, a 

presença de maior tamanho entre as empresas com reputação (22,50%). Quanto à estrutura de 

capital, percebe-se maior endividamento entre as empresas com reputação (3,02%). Entretanto, 

quanto a participação nos níveis diferenciados de Governança Corporativa, verifica-se a maior 

média do grupo de empresas sem reputação, mesmo que pouco representativa (0,58%) contra 

0,55% do grupo de empresas com reputação. Por fim, quanto a presença de Comitê de 

Sustentabilidade nas companhias, constata-se também uma pequena maior média no grupo de 

empresas sem reputação corporativa.  

O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa [IBGC] (2015) acredita que a 

diversidade de gênero nos conselhos de administração é um tema novo nos debates da GC no 

Brasil, mas que começa a obter efeitos conforme alguns países adotam diretrizes necessárias ou 

adesões alternativas à presença feminina na alta administração. 

Pichler, Simpson e Stroh (2008) demonstraram que até mesmo cargos de gerência como 

no setor de Recursos Humanos, tidos “femininos”, mostram duas vezes mais probabilidades de 

serem ocupados por homens do que por mulheres. Gnan e Songini (2009) ressaltam que a 

diversidade é uma questão que evidencia tanto as grandes empresas quanto as PME (Pequenas 

e Médias Empresas).  

Na sequência, foi realizado o teste Qui-Quadrado, para se analisar a associação entre as 

variáveis participação feminina e reputação corporativa. O teste apresentou resultado 

significante (significância de até 1%), possibilitando a realização da análise de correspondência 

simples. Observada a significância dos resultados, analisa-se a associação entre participação 

feminina e reputação corporativa, a partir do mapa perceptual (Figura 1). 
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Figura 1 – Mapa perceptual da associação entre participação feminina e reputação corporativa 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

No mapa da Figura 1, verifica-se que as empresas sem participação feminina no 

conselho de administração estão associadas ao grupo daquelas sem reputação corporativa. Por 

sua vez, as empresas com média e alta participação estão associadas ao grupo de empresas com 

reputação corporativa. Por fim, as empresas com baixa participação não apontaram associação 

com nenhum dos grupos empresariais considerados. 

Em linhas gerais, os dados sugerem uma associação positiva entre participação feminina 

e reputação corporativa. Dessa forma, os resultados obtidos no presente estudo aceitam a 

hipótese geral de que há uma associação positiva entre a participação feminina no conselho de 

administração e a reputação corporativa de empresas brasileiras. 

A diversidade de gênero pode afetar a função de monitoramento do conselho de gestão. 

Possuir mais mulheres no conselho enfatiza o conhecimento deste, expandindo a gama de 

experiência profissional (HILLMAN; CANNELA; HARRIS, 2002). De acordo com Singh e 

Vinnicombe (2004), atividades empreendidas por mulheres nas salas de reuniões e desempenho 

de funções de maior relevância organizacional podem criar um comportamento mais elaborado, 

possibilitando uma melhor gestão corporativa. 

Por fim, para analisar diferenças significativas entre a participação feminina das 

empresas com reputação e sem reputação corporativa, aplicou-se o teste entre médias para 

amostras independentes de Mann-Whitney (Tabela 3). Através dos testes de Kolmogorov-

Smirnov e Shapiro-Wilk, certificou-se que quase nenhuma das variáveis apresentou 

distribuição normal, já que o p-valor dos testes foi inferior a 0,05, justificando-se, assim, a 

utilização do teste não paramétrico. 
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Tabela 3 – Teste não paramétrico de Mann-Whitney 

Participação Feminina 

 Nº de 

empres

as 

Mann-

Whitne

y 

Wilcoxon 

W 
Z 

Asymp.  

Sig. 

(2-tailed) 

Sem Reputação Corporativa 

Com Reputação Corporativa 

53 589,00

0 
2020,000 

-

2,032 
0,042 (*) 

29 

(*) Significante a 1%. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Com base nos resultados exibidos na Tabela 3, nota-se que há diferenças significativas 

entre as empresas com reputação e as sem reputação corporativa quanto à variável participação 

feminina. Ou seja, os dados sugerem que nas empresas com reputação corporativa ocorre uma 

maior participação feminina. Esse resultado corrobora os achados da literatura que sugere uma 

relação significativa entre Governança Corporativa e o Desempenho Econômico Financeiro, 

quando mediado pela diversidade de gênero, dessa maneira um conselho mais diversificado 

pode ocorrer um melhor monitoramento dos gestores; em virtude do aumento de sua 

independência nas decisões, bem como o aumento do desempenho (DANI; PICOLO; KLANN, 

2016). 

Segundo Low, Roberts e Whiting (2015) a presença de mulheres na direção possibilita 

maior fortalecimento de governança corporativa, respostas rápidas, ampliando assim o 

desempenho organizacional das corporações. Adams e Ferreira (2009) enunciaram que as 

mulheres diretoras instituem um impacto expressivo sobre os insumos e resultados da empresa; 

confirmaram também que as diretoras possuem melhores registros de atendimento do que os 

diretores; e notaram que as mulheres são mais voltadas a se localizar em atividades de 

monitoramento.  

A Teoria da Sinalização trata da clareza, visto que os sinais emitidos pelas empresas 

procuram diminuir a assimetria informacional, expandir a performance empresarial, 

conduzindo-os a uma maior confiabilidade (DAINELLI; BINI; GIUNTA, 2013). Em um 

contexto de assimetria informacional, a Teoria da Sinalização supõe que as empresas publicam 

informações, designadas “sinais”, com o objetivo de obter confiabilidade, destacando-se das 

demais e obtendo melhor performance. Portanto, as empresas com melhor reputação 

corporativa provavelmente emitem melhor seus sinais ao mercado (DAINELLI; BINI; 

GIUNTA, 2013). 

 

5. Considerações Finais 

 

Este estudo objetivou investigar analisar a associação entre a participação feminina e a 

reputação corporativa em empresas listadas na B3. Para atingir esse objetivo optou-se por 

realizar procedimentos descritivos, em uma perspectiva quantitativa, de acordo com dados 

extraídos do Economática®. 

 Os resultados apontam que, de modo geral, empresas com reputação corporativa são as 

que mais possuem membros femininos no conselho de administração; já as empresas sem 

participação feminina no conselho de administração estão associadas ao grupo daquelas sem 

reputação corporativa. 

 Através da estatística descritiva, os resultados indicam que das 82 empresas da amostra, 

47 possuem membro feminino no conselho de administração (57,31%). No Grupo 1 (Empresas 

sem Reputação Corporativa), das 53 empresas, apenas 26 possuem membro feminino no 
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conselho, o que corresponde a 49,05%. No Grupo 2 (Empresas com Reputação Corporativa), 

das 29 empresas, 21 possuem mulheres no conselho de administração. 

Através da Análise de Correspondência Simples, em linhas gerais, os dados sugerem 

uma associação positiva entre participação feminina e reputação corporativa. Dessa forma, os 

resultados obtidos no presente estudo aceitam a hipótese geral de que há uma associação 

positiva entre a participação feminina no conselho de administração e a reputação corporativa 

de empresas brasileiras. 

Por fim, com a aplicação do Teste não paramétrico de Mann-Whitney, constatou-se que 

há diferenças significativas entre as empresas com reputação e as sem reputação corporativa 

quanto à variável participação feminina. Ou seja, os dados sugerem que nas empresas com 

reputação corporativa ocorre uma maior participação feminina. 

 Nota-se a necessidade de presença de mais mulheres no conselho de administração, 

tendo em vista que esse espaço mantém-se com predominância masculina, o que dificulta a 

participação das mesmas nos espaços de tomada de decisão envolvendo a alta gestão, indicando 

que a desigualdade de gênero permanece latente, embora existam estudos que mostrem 

resultados positivos da relação de presença de mulheres em vários setores da empresa e o seu 

respectivo crescimento. 

O diferencial do estudo está em inserir na governança corporativa a variável diversidade 

de gênero, através da participação feminina no Conselho de Administração e o seu 

relacionamento com a reputação corporativa, assim, o estudo apresenta implicações e reflexões 

ao analisar se a presença do gênero feminino no Conselho de Administração contribui para uma 

melhor reputação corporativa de organizações brasileiras. 

 Considerando as limitações relativas a este trabalho, recomenda-se a produção de novas 

pesquisas com dados de anos pregressos e seguintes aos abordados no presente estudo para fins 

de confrontação, tanto dos dados relacionados à constituição de gênero dos CAs, quanto à 

reputação corporativa das empresas.  

 Dada a atualidade e relevância do tema na literatura brasileira, podem ser 

elaborados outros estudos, tornando-se um incentivo aos demais pesquisadores a seguir na linha 

de pesquisa sobre essa temática, que tem sido vastamente pesquisado e tem conseguido cada 

vez mais espaço no meio acadêmico. 
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Resumo 

A concepção de gênero vem sendo objeto de inúmeros estudos com diferentes aspectos: o da 

construção do sujeito na sociedade (SILVA, 2013), na escola (ROSSI et al., 2012), na 

graduação e nos cursos de pós-graduação stricto-senso (ESPEJO et al., 2017), na qualidade de 

vida no trabalho (CERIBELI; CERIBELI; FERREIRA, 2016), na hierarquia de valores de 

trabalho (SILVEIRA, 2006). Este estudo teve como objetivo analisar as perspectivas de atuação 

profissional dos discentes de Ciências Contábeis das IES públicas de Mossoró-RN em função 

do gênero. A metodologia da presente pesquisa ancora-se numa pesquisa descritiva e 

quantitativa, tratando-se de um survey com aplicação de um questionário com perguntas 

fechadas aos discentes do curso de Ciências Contábeis das IES públicas na cidade de 

Mossoró/RN, que foi aplicado a 255 discentes. Através da estatística descritiva (média, desvio-

padrão e variância) verificou-se que há percepções diferentes entre o público masculino e 

feminino quanto as seguintes questões: (i) igualdade de oportunidades no ambiente de trabalho; 

(ii) diferenças na contratação de homens e mulheres; e (iii) desigualdades salariais entre homens 
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e mulheres que exercem cargos iguais ou equivalentes. Ambos foram ratificados através da 

aplicação do Teste de diferenças entre médias T de Studant. Quanto a principal perspectiva de 

atuação na profissão contábil, através da realização da Análise de Correspondência, constatou-

se que os discentes do gênero masculino, em sua maioria pretendem atuar na área privada; já 

as discentes do gênero feminino, pretendem atuar na área pública, sinalizando, portanto, que a 

mulher busca por estabilidade e segurança no exercício da profissão. 

Palavras-chave: Diversidade de Gênero. Perspectiva Profissional. Profissão Contábil. 

 

Abstract 

The conception of gender has been the subject of numerous studies with different aspects: the 

construction of the subject in society (SILVA, 2013), the school (ROSSI et al, 2012), 

undergraduate and post-graduate courses stricto-senso In this paper, we present a study of the 

quality of life at work (CERIBELI; CERIBELI; FERREIRA, 2016), in the hierarchy of work 

values (SILVEIRA, 2006). This study had as objective to analyze the perspectives of 

professional performance of the students of Accounting Sciences of public institutions of 

Mossoró-RN according to the gender. The methodology of the present research is anchored in 

a descriptive and quantitative research, being a survey with application of a questionnaire with 

closed questions to the students of the course of Accounting of public HEIs in the city of 

Mossoró / RN, that was applied to 255 students. Descriptive statistics (mean, standard deviation 

and variance) showed that there are different perceptions between the male and female public 

regarding the following issues: (i) equal opportunities in the work environment; (ii) differences 

in the employment of men and women; and (iii) wage inequalities between men and women 

who hold the same or equivalent positions. Both were ratified by applying the Test of 

differences between Studant's T-means. Regarding the main perspective of performance in the 

accounting profession, through the accomplishment of Correspondence Analysis, it was 

verified that the male students, in the main, intend to work in the private area; already the 

students of the feminine gender, pretend to work in the public area, signaling, therefore, that 

the woman seeks stability and security in the exercise of the profession. 

Key words: Gender Diversity. Professional Outlook. Occupation Accountant. 

 

1 Introdução 

 

Observa-se que nos últimos anos, o Ensino Superior em Contabilidade no Brasil vem 

apresentando avanços significativos devido à rápida expansão do curso. Segundo o Censo do 

Ensino Superior realizado no ano de 2016, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e Ministério da Educação (MEC), o curso de Ciências 

Contábeis é o 6º curso de graduação com maior número de estudantes matriculados, são 253 

mil novos alunos, que representa 3,8% de 6,5 milhões de alunos matriculados no país (ESPEJO 

et al., 2017). Diante disso, o Conselho Federal de Contabilidade - CFC (2018) destaca que as 

mulheres ocupam aproximadamente 42% do quadro de profissionais contábeis e os homens 

cerca de 57%. 

O profissional contábil, na atualidade, deve se preparar para um mercado que possui influências 

de uma cultura globalizada (MARIN; LIMA; NOVA, 2014). A contabilidade possui vínculos 

nos aspectos comportamentais das empresas, exigindo uma nova postura dos profissionais 

inseridos no mercado de trabalho (SILVEIRA, 2016). 
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A contratação de um profissional contábil eficaz propicia vantagens para a empresa, tais como 

melhorias nos custos, tributos e auxílio na tomada de decisões (ECKERT, 2014). Com o 

crescimento do mercado de trabalho, aumentam as oportunidades de emprego; e por sua vez, 

as empresas têm demudado seus conceitos na contratação de profissionais contábeis 

(FERREIRA, 2013). 

Estudos nacionais como o de Leal, Soares e Sousa (2008), Aiach et al. (2013), Massani et al. 

(2014), Oliveira, Nascimento e Silva (2015), Rodrigues, Melo e Lopes (2016), Pinto e Cruz 

(2017) e o de Kruger et al. (2018), exploraram a abordagem de gênero no curso de ciências 

contábeis e os desafios e perspectivas voltados a área para a mulher contabilista. Assim, 

demonstram a relevância deste debate e indicam a necessidade de estudos que explorem a 

temática abordada. 

Em vista do exposto, o presente estudo se guia pela seguinte questão-problema: Quais as 

perspectivas de atuação profissional dos discentes de Ciências Contábeis de Mossoró-RN 

em função do gênero? Configura-se como objetivo geral analisar as perspectivas de atuação 

profissional dos discentes de Ciências Contábeis das IES públicas de Mossoró-RN em função 

do gênero. 

O presente trabalho contribui para a sociedade, ao passo que, investiga a percepção dos 

discentes sobre as áreas de atuação da contabilidade, destacando sua importância no interesse 

de investigar a intenção dos alunos em qual área atuarem após a formação acadêmica, no tocante 

ao gênero, buscando-se identificar se há percepções diferentes quando comparadas as visões 

dos discentes do gênero feminino e masculino. 

 

2 Referencial Teórico 

 

a. Diversidade de Gênero 

 

A concepção de gênero vem sendo objeto de inúmeros estudos com diferentes aspectos: o da 

construção do sujeito na sociedade (SILVA, 2013), na escola (ROSSI et al., 2012), na 

graduação e nos cursos de pós-graduação stricto-senso (ESPEJO et al., 2017), na qualidade de 

vida no trabalho (CERIBELI; CERIBELI; FERREIRA, 2016), na hierarquia de valores de 

trabalho (SILVEIRA, 2006). 

O termo Gênero aqui utilizado está de acordo com Scott (1995), a qual afirma que esse termo 

se refere “a criação inteiramente social das ideias sobre os papéis próprios aos homens e às 

mulheres”. O uso do termo “gênero” apareceu como contrapartida cultural do sexo biológico a 

partir da segunda metade da década de 1970, com mudanças substanciais nos julgamentos dos 

estudos das relações entre homens e mulheres na sociedade (TEDESCHI, 2007). 

Santana e Benevento (2013) concluíram que gênero é, antes de tudo, uma construção social e 

uma realização cultural. Essa construção sexista “masculino/feminino” coloca evidentemente o 

primeiro elemento em superioridade, propagando a noção simplista de “homem dominante 

versus mulher dominada”. O dicionário Michaelis (2018) define gênero como “diferença entre 

homens e mulheres que, construída socialmente, pode variar segundo a cultura, determinando 

o papel social atribuído ao homem e à mulher e às suas identidades sexuais”. 

Segundo Baylão e Shettino (2014), ao longo da história da humanidade as mulheres fizeram 

transformações importantes nos mais variados campos, mas sem dúvidas as principais 

ocorreram em sua posição na sociedade, deixando de apenas subordinadas a tarefas do lar, filhos 

e maridos, para assumir cargos políticos, em empresas, nas mais diversas profissões, buscando 
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o direito trabalhar e ter sua independência financeira. No Brasil, ao longo das últimas décadas, 

as mulheres vêm buscando a consolidação da sua participação no mercado de trabalho, o que 

aos poucos vem deixando de ser concebida como secundária ou intermitente. O caminho a ser 

percorrido para se alcançar a plena e efetiva igualdade de gênero no mercado de trabalho e nos 

espaços de poder ainda é longo e demanda a necessidade de reconhecimento dos desafios a 

serem enfrentados pelas mulheres, que precisam de intervenções adequadas às suas 

necessidades específicas (FONSECA, 2015). 

As mulheres ao longo da história fizeram grandes transformações nos mais variados espaços da 

sociedade, e luta cada vez mais por novas conquistas e garantia de direitos (BAYLÃO; 

SCHETTINO, 2014). A mulher, assim como a contabilidade, passou por várias mudanças de 

comportamento e de valorização. A contabilidade hoje vive seu apogeu, sendo uma profissão 

valorizada, ainda que por vezes mais pela função que pode exercer no mundo moderno do que 

obrigatoriamente em termos de remuneração, e de grande abrangência no mercado de trabalho. 

A mulher evoluiu, através de lutas, sempre buscando o aperfeiçoamento profissional, para que 

suas características sejam o diferencial (OLIVEIRA; NASCIMENTO; SILVA, 2015). 

 

b. Perspectiva do discente frente ao campo de atuação profissional contábil 

 

O Ensino de Contabilidade revelou sua grande importância nos diversos períodos históricos, 

sempre tendo em foco a realidade de cada momento, a fim de atender às diversas necessidades 

da sociedade (GASPARIN; GONÇALVES, 2013). A evolução do ensino contábil no Brasil 

começou no século XIX, cabendo destacar alguns marcos importantes, como o primeiro curso 

profissionalizante na década de 20, o ensino superior na década de 40 e a Pós-Graduação, que 

só veio surgir na década 70 (VENDRUSCOLO; BEHAR, 2014). 

O ensino superior em Ciências Contábeis deve possibilitar a construção de um perfil 

profissional baseado na responsabilidade social, formação técnico-científica, por meio de uma 

integração com as demais áreas do conhecimento, formando profissionais com competências e 

habilidades que respondam às exigências do mercado de trabalho, segundo a Resolução 

CNE/CES 10, de 16 de dezembro de 2004 (BRASIL, 2004). 

Na área da contabilidade, a escolha da carreira tem sido atribuída a diversos fatores, sendo que, 

no contexto atual, os novos desafios trazem preocupações, uma vez que o desenvolvimento 

econômico se baseia em decisões que são tomadas fundamentalmente em informações geradas 

e fornecidas pelos profissionais da contabilidade (MBAWUNI; NIMAKO, 2015). Tal condição 

trouxe novas oportunidades de qualificação e áreas de atuação para os profissionais contábeis, 

desde que busquem por atualização para atender as exigências normativas. Esse requisito 

passou a ser um diferencial para o currículo e para o reconhecimento profissional 

(GONÇALVES et al., 2014). 

Kruger et al. (2013) salienta a importância de o profissional contábil conhecer sua área e seus 

campos de atuação, bem como desenvolver características múltiplas para atender às demandas 

dos usuários da contabilidade, sendo que para isso não pode tornar-se aprisionado às restrições 

da profissão, sendo necessário, portanto, que esteja disposto a contribuir com o seu aprendizado, 

buscando pela educação continuada. A diversidade de campos de atuação do profissional da 

contabilidade é um atrativo para a atividade, além dos salários. Uma publicação especializada 

em carreiras apontou que a contabilidade está entre as 42 profissões mais promissoras de se 

trabalhar, destacando ainda que entre as 12 primeiras, 10 podem ser exercidas por contadores 

(CRC/PR, 2015). 
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Neste contexto, Santos et al. (2014) destacam que as constantes mudanças que vêm ocorrendo 

no mundo dos negócios, influenciadas principalmente pela tecnologia da informação e 

comunicação, têm exigido cada vez mais profissionais de contabilidade que possuem múltiplas 

habilidades. Assim, a formação em nível superior é considerada o elo entre o aluno e o mercado 

de trabalho, pois proporciona a este o ingresso na vida profissional. Assim, há uma preocupação 

das IES, em conhecer o mercado de trabalho, passando dessa forma, a adequar seu currículo, 

com o objetivo de formar profissionais cada vez mais capacitados (TAMER et al., 2013). 

O papel do contador é imprescindível na organização, pois sua função é fornecer informações 

aos usuários internos e externos da empresa, apoiar estratégias, traçar planos e alcançar metas 

que contribuam para o crescimento e desenvolvimento da entidade, assegurando sua 

sobrevivência e competitividade no mercado (FONSECA et al., 2014). 

Em estudo recente realizado por Reis et al. (2015), os autores elaboraram um quadro de 

conceitos baseado na Resolução n.º 10/2004 do Conselho Nacional de Educação (CNE) que 

propõe determinadas habilidades e competências para a formação do bacharel em ciências 

contábeis, no International Education Standard da International Federation of Accountants 

(IFA) e no Core Competency Framework da American Institute of Certified Public Accountants 

(AICPA, 2016), conforme Quadro 1. 

 

Quadro 1 - Quadro conceito de habilidades e competências setor. 

Dimensões Descrição 

 

Habilidades e 

Competências 

Técnicas e 

Funcionais 

Corresponde as habilidades gerais e específicas da contabilidade, 

como as competências técnicas (análise de risco, mensuração, 

relatórios). Terminologia contábil, terminologia atuária, domínio 

contábil, noções atuárias, desenvolver informação, analisar 

informação e implantar informação. 

 

Habilidades e 

Competências 

Pessoais 

Corresponde aos comportamentos e atitudes do profissional contábil 

que proporcionam melhoria no relacionamento profissional e 

aprendizado individual. Liderança de captação, liderança de 

disseminação, ética, atividades complementares, práticas de estudo e 

práticas na comunidade. 

 

Habilidades 

Intelectuais e do 

Conhecimento 

Corresponde as atribuições para solucionar problemas, tomar 

decisões, julgar situações complexas e conhecimentos em 

contabilidade e áreas afins (contabilidade financeira, gerencial, 

auditoria entre outros) e relacionados aos negócios. Visão sistêmica, 

legislação, informações patrimoniais, crítico - analítico, legislação 

específica, conhecimento econômico, normas internacionais e 

questões científicas. 

 

Habilidades e 

Competências  

Organizacionais e 

Relação Interpessoal 

Compreende o entendimento do ambiente interno e externo dos 

negócios e as habilidades relacionadas ao funcionamento da 

organização. Interação com outras áreas de conhecimento, receber e 

transmitir informações, formar julgamentos e tomar decisões. 

Gerenciamento, tomada de decisão, construção de valores, modelos 

organizacionais, organizações públicas, organizações privadas e 

terceiro 

Fonte: Adaptado de Reis et al. (2015). 

 



 
 

383 
 

UERN | Mossoró – RN, 02 a 06 de setembro de 2019 
VI CONgest – Congresso de Economia & Gestão 

Para análise o quadro 1 apresenta os conceitos utilizados para construir as dimensões estudadas 

e as respectivas variáveis componentes. As dimensões foram elaboradas com base no artigo 4 

da resolução CNE/CES nº 10/2004 e nas normas do IES 3 (IFAC, 2010) e AICPA (2010), onde 

constam as habilidades e competências necessárias para o profissional contábil. 

O extenso campo de atuação na área contábil, não se limita apenas a um trabalho em escritórios, 

a procura por serviços contábeis vem crescendo no setor público, privado e no terceiro setor. 

Segundo Marion (2012) as principais atividades e cargos exercidos pelo profissional contábil 

no cenário atual podem ser representados por meio do quadro 2. 

 

Quadro 2 – Áreas de atuação do contador 

CONTADOR 

Na empresa Independente  No Ensino Órgão Público 

→ Contador Geral 

→ Cont. de Custos  

→ Controller 

→ Auditor interno 

→ Contador Fiscal 

→ Cargos 

administrativos 

 

→ Auditor 

Independente 

→ Consultor 

→ Escritório de 

Contabilidade 

→ Perito contábil 

 

→ Professor 

→ Pesquisador 

→ Escritório 

→ Consultor 

 

→ Contador 

Público 

→ Fiscal de 

Tributos 

→ Controlador de 

Arrecadação 

→ Tribunal de 

Contas 

Fonte: Adaptado de Marion (2016) e Nascimento et al. (2016). 

 

Assim sendo, percebe-se que a área contábil pode ser propícia, oferecendo a seus futuros 

profissionais uma grande variedade de oportunidades no campo de atuação. Ademais, pode-se 

observar que o contador pode atuar em diversos segmentos do mercado, seja no setor privado, 

público ou de forma autônoma. Destaca-se que a questão das competências e habilidades 

necessárias para que o sucesso profissional deve ser entendido de modo que o contador e os 

futuros profissionais contábeis estejam preocupados a adotarem uma nova postura, 

desenvolvendo uma postura diferenciada e inovadora para que possam contribuir no processo 

de tomada de decisões nas organizações, além de contribuir para a construção de uma sociedade 

mais justa (NASCIMENTO et al., 2016). 

 

c. Estudos empíricos anteriores relacionados ao tema 

 

Com o interesse pela questão sobre as perspectivas profissionais dos discentes e a diversidade 

de gênero no de Ciências Contábeis, bem como a atuação no mercado de trabalho pelo 

profissional da contabilidade, diversos pesquisadores têm se debruçado sobre a temática em 

seus mais diversos aspectos. Para fins do presente estudo, foram selecionados estudos que são 

correlatos ao tema em análise. 

Leal, Soares e Sousa (2008) estudaram as perspectivas dos formandos do curso de ciências 

contábeis e as exigências do mercado de trabalho, onde verificaram relações comuns, a partir 

do perfil indicado pelos formandos de Ciências Contábeis e o desejado pelos empregadores 

para esses profissionais. Os resultados da pesquisa apontam características comuns ao perfil do 
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profissional contábil desejado pelos empregadores e o perfil indicado pelos formandos de 

Ciências Contábeis, apresentando algumas divergências, ora causando variações nos 

percentuais, ora alterando as classificações das prioridades. 

Na pesquisa realizada por Aiach et al. (2013) investiga-se a existência de desigualdades por 

gênero nas empresas contábeis da cidade de Maringá, no Estado do Paraná, além de identificar 

a participação e o perfil das mulheres na área contábil atuantes nessas empresas. Diante dos 

resultados, foi observado que entre os pesquisados existe uma acentuada disparidade entre os 

gêneros em termos de inserção, ascensão profissional, nível de escolaridade, rendimentos 

financeiros e, principalmente, em termos de acesso ao poder. Constataram também que a 

maioria das mulheres na área contábil são de raça branca, solteiras ou casadas, sem filhos, com 

idade entre 25 e 35 anos, com curso superior, atuam a mais de 3 anos na empresa, recebem até 

3 salários mínimos e segundo as mesmas as chances são iguais para ambos os gêneros, apesar 

de tal fato não ser perceptível pela maioria. 

Massani et al. (2014), concluíram que quanto maior a participação de mulheres no conselho da 

administração das empresas, maiores são seus resultados financeiros. A diferença de gênero se 

mostra, além de números, na forma de como as mulheres ascendem na carreira. 

No estudo de Rodrigues et al. (2016) foi analisado o desempenho acadêmico alcançado pelos 

estudantes dos cursos de Ciências Contábeis no Exame Nacional de Desempenho dos 

Estudantes (Enade), nas edições de 2006, 2009 e 2012, com o objetivo de verificar se existem 

diferenças significativas de desempenho acadêmico entre os grupos étnicos, gêneros, perfil 

socioeconômico e características das IES. Os resultados apontaram que, de modo geral, existem 

diferenças significativas em todas as médias obtidas pelos discentes concluintes nas edições do 

Enade de 2006, 2009 e 2012 no que se referem ao sexo declarado, ao nível socioeconômico e 

nas variáveis que designam as características da IES (tipo de organização, categoria 

administrativa da instituição e modalidade do curso). 

Na pesquisa desenvolvida por Oliveira, Nascimento e Silva (2016) buscou-se identificar quais 

os desafios e perspectivas do mercado de trabalho para a mulher contabilista na cidade de 

Mossoró/RN. Os resultados identificaram que é um público jovem, na sua maioria são recém-

formados, ainda que mesclando com contadoras mais experientes, pode-se constatar que a 

mulher contabilista mossoroense possui perspectivas de se firmar como profissional 

competente, além de crescer profissionalmente na área da contabilidade. 

Rodrigues, Melo e Lopes (2016) buscaram em seu estudo analisar, por meio de estudo de caso, 

as características individuais de mulheres empreendedoras em Belo Horizonte, bem como as 

estratégias adotadas para a consolidação de seu empreendimento. Como principais resultados 

mostram que as mulheres têm passado por um processo de mutação, alterando suas metas, seus 

valores, seu comportamento e modelando uma postura profissional através de algumas 

características pessoais próprias. 

Bernd, Anzilago e Beuren (2017) verificaram em seu estudo a presença do gênero feminino 

entre os discentes dos programas de pós-graduação em Ciências Contábeis do Brasil, no período 

de 2010 a 2016. Os resultados da pesquisa indicam que o número de discentes do gênero 

feminino ingressantes nos programas de pós-graduação em Ciências Contábeis no Brasil são 

inferiores ao de discentes do gênero masculino, no período analisado, com visíveis diferenças 

regionais. 

Preocupados com o perfil dos novos profissionais, Kruger et al. (2018) identificaram o perfil 

do profissional contábil demandado pelo mercado de trabalho da região Sul do Brasil. Os 

resultados gerais indicaram que o perfil demandado pelo mercado de trabalho é por 

profissionais contábeis com conhecimento em contabilidade geral e tributária, independente 
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dos níveis de atuação observados (auxiliar, chefia ou gerência) e dos Estados da região Sul, 

também identificaram que a experiência profissional é outro requisito exigido pelas empresas 

que contratam na área. 

Na pesquisa de Santos, Moura e Almeida (2018) investigaram a intenção comportamental de 

todos os alunos matriculados no curso de Ciências Contábeis de uma Universidade Federal do 

Sul do país em seguir carreira na área de Contabilidade, com sustentação teórica da Teoria do 

Comportamento Planejado. Os resultados obtidos enfatizam que há relevância as opiniões de 

profissionais da área, amigos e namorado/esposo (a) para essa decisão. Infere-se também que 

os alunos não veem as carreiras da profissão contábil com reconhecimento de status e prestigio; 

que não tem boa remuneração; e que não há boas oportunidades disponíveis no mercado. 

 

3 Procedimentos Metodológicos 

 

O desenvolvimento metodológico deste estudo ancora-se numa pesquisa descritiva e 

quantitativa, tratando-se de um survey que será aplicado aos discentes do curso de Ciências 

Contábeis das IES públicas na cidade de Mossoró/RN, com o intuito de verificar suas 

perspectivas na atuação profissional em função do gênero. Quanto à análise dos dados, serão 

aplicadas técnicas da estatística descritiva. O levantamento bibliográfico será realizado por 

meio de livros, revistas científicas e periódicos nacionais e internacionais. 

Quanto aos objetivos, esta pesquisa classifica-se como descritiva, que tem como principal busca 

descrever características de uma determinada população, preocupando-se em observar os fatos, 

registrá-los, analisá-los, classificá-los e interpretá-los, onde o pesquisador não interfere neste 

processo (GIL, 2002; ANDRADE, 2002; RAUPP; BEUREN, 2003). A aplicação da abordagem 

descritiva na pesquisa contribui para identificar as perspectivas de atuação profissional dos 

discentes do curso de ciências contábeis das IES públicas de Mossoró/RN em função do gênero. 

No que diz respeito ao problema, caracteriza-se como quantitativa, com abordagem empírico-

analítica, adotando-se o emprego de instrumentos estatísticos (SAMPIERI; COLLADO; 

LUCIO; 2005). A utilização da pesquisa quantitativa torna-se bastante comum em estudos de 

levantamento, com o objetivo de entender por meio de uma amostra o comportamento de uma 

população, tornando-se relevante à medida que se utiliza de instrumentos estatísticos desde a 

coleta até a análise e o tratamento dos dados (RAUPP; BEUREN, 2003). 

Com relação aos procedimentos, trata-se de um levantamento de dados do tipo survey, que 

consiste em uma coleta de dados de uma determinada população. De acordo com Gil (2008), 

uma das características mais significativas desta abordagem está no uso de técnicas 

padronizadas de coleta de dados, onde são solicitadas informações a um grupo significativo de 

pessoas acerca do problema estudado para que, em seguida, mediante a análise quantitativa, 

obter as conclusões correspondentes aos dados coletados. 

Quanto à definição das amostras, a pesquisa utilizou a amostragem por acessibilidade ou 

conveniência. No caso do enfoque quantitativo, a amostra por conveniência seleciona 

indivíduos "típicos" com a vaga esperança de que serão casos representativos e determinada 

população (SAMPIERE; COLLADO; LUCIO, 2006).  A amostra abrange todos os discentes 

com matrícula ativa no curso de Ciências Contábeis das IES públicas de Mossoró – 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) e Universidade Federal Rural do 

Semi-Árido (UFERSA), que estiverem presentes em sala de aula no momento da aplicação do 

instrumento de pesquisa. No total, foram questionados 255 alunos, que 57,8% são alunos de a 

UFERSA e 42,2% são alunos da UERN, ambos cursando ciências contábeis. 
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Como instrumento de coleta de dados, utilizou-se um questionário adaptado de pesquisas 

anteriores realizadas por Cornachione et al. (2010), Rêgo et al. (2011), Nascimento et al. (2014) 

e Lima et al. (2018) de autopreenchimento entregue, pessoalmente aos estudantes do curso de 

contabilidade nas referidas IES. Para melhor análise, o questionário, composto por dezesseis 

questões fechadas (objetivas), foi dividido em duas partes, a saber: Dados Pessoais e Opiniões 

e Percepções. 

Quanto ao recorte temporal, a pesquisa classifica-se como transversal múltiplo, pois a mesma 

foi aplicada em um curto período de tempo, em um determinado momento, no entanto, em mais 

de uma turma nas IES na cidade de Mossoró. Os modelos de pesquisa transversal coletam dados 

em um só momento, em um tempo único. Seu objetivo é descrever variáveis e analisar sua 

incidência e inter-relação em dado momento (ou descrever comunidades, eventos, fenômenos 

ou contextos) (HERNÁNDEZ-SAMPIERE; FERNÁNDEZ-COLLADO; LUCIO, 2006). 

A origem dos dados foi de cunho primário, visto que o pesquisador possui uma finalidade 

especifica, à vista disso, observou-se e analisaram-se as perspectivas de atuação profissional 

dos estudantes do curso de contabilidade. As pesquisas primárias são originadas por um 

pesquisador para a finalidade especifica de abordar o problema que está sendo considerado 

(MALHOTRA, 2012). 

Já no recorte amostral, a pesquisa classifica-se como não probabilística já que utiliza-se de um 

subgrupo da população para representar toda a população ou para informar sobre processos que 

são significativos para além dos casos particulares, indivíduos ou locais estudados.  Amostra 

não probabilística: subgrupo da população no qual a escolha dos elementos não depende da 

probabilidade, e sim das características da pesquisa (HERNÁNDEZ-SAMPIERI; 

FERNÁNDEZ-COLLADO; LUCIO, 2006).  

Para o alcance dos objetivos, utilizou-se de técnicas da estatística descritiva, com a indicação 

de média, desvios-padrão e variância; teste de médias e Análise de Correspondência Simples. 

Segundo Fávero et al. (2009), essa última análise exibe as associações entre determinado 

conjunto de variáveis em um mapa perceptual, no qual se permite o exame da visualização de 

qualquer padrão nos dados. As análises foram processadas com o auxílio do software estatístico 

Statistic Package for Social Sciencies (SPSS) – versão 22.0. 

 

4 Resultados 

 

a. Perfil dos respondentes 

 

Com o intuito de identificar o perfil dos respondentes da pesquisa, foi questionado no 

instrumento de pesquisa itens correspondentes ao gênero, à faixa etária e instituição de ensino 

superior dos discentes (Tabela 1). 

 

Tabela 1 – Faixa Etária dos respondentes da pesquisa 

 

Faixa etária 

Frequência 

Absoluta 

Frequência  

Relativa 

Até 19 anos       43 19,0 

20 a 25 anos     94 41,8 

26 a 30 anos      55 24,4 

31 a 35 anos       20 8,9 

36 a 40 anos     7 3,1 
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41 a 45 anos     3 1,3 

46 a 50 anos 1 0,4 

Acima de 50 anos 2 0,9 

TOTAL 255 100 

                               Fonte: Dados da Pesquisa (2019). 

 

Com relação à faixa etária, verifica-se que o público maior está concentrado na faixa de 20 a 

25 anos, representando 41,8% dos discentes; verificando-se também que 24,4% estão entre 26 

a 30 anos; 19,0% dos discentes estão na faixa etária de até 19 anos e apenas 0,9% estão acima 

de 50 anos de idade, demonstrando, portanto, um público jovem. Marques et al. (2016), em sua 

pesquisa, verificaram que no curso de ciências contábeis em uma universidade de Minas Gerais 

o seu público também é de maioria jovem, em que 61% dos entrevistados estão na faixa etária 

de até 23 anos de idade 

Logo após, na Tabela 2, são apresentados os dados em relação ao gênero dos respondentes.  

 

Tabela 2 – Gênero dos respondentes da pesquisa 

 

Gênero 

Frequência 

Absoluta 

Frequência  

Relativa 

Masculino 107 47,6 

Feminino 118 52,4 

TOTAL 255 100 

                                   Fonte: Dados da Pesquisa (2019). 

 

Os dados da pesquisa demonstram quanto ao gênero dos discentes, uma pequena predominância 

do gênero feminino, tendo em vista que dos 255 participantes da pesquisa, 52,40% são do 

gênero feminino contra 47,60% do gênero masculino. Cabe ressaltar que diversas pesquisas 

foram realizadas sobre a formação acadêmica, perfil dos alunos de ciências contábeis e no 

mercado de trabalho, no âmbito nacional, como estudos desenvolvidos por Santos et al. (2014), 

Degenhart et al. (2016) e Neves (2017). Esses dados corroboram com os extraídos do Conselho 

Federal de Contabilidade (CFC) que aborda que no ano de 1996 a participação da mulher era 

de 27,45%; após vinte e dois anos, esse número saltou para 42,79%. Confirmando assim, o 

aumento de número de mulheres no curso de contabilidade.  

Em seguida, na Tabela 3, apresenta aos respondentes os dados segmentados pelas IES que os 

respondentes da pesquisa cursam. 

 

Tabela 3 – IES dos respondentes da pesquisa 

 

Instituição de Ensino 

Frequência 

Absoluta 

Frequência  

Relativa 

UFERSA 130 57,8 

UERN 95 42,2 

TOTAL 255 100 

                              Fonte: Dados da Pesquisa (2019). 
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A Tabela 3 apresenta a distribuição dos discentes por IES. No total, foram questionados 255 

alunos, onde 57,8% são alunos da UFERSA e 42,2% são alunos da UERN, todos cursando 

Ciências Contábeis. 

 

b. Perspectivas dos discentes sobre o exercício da profissão contábil em função do 

gênero 

 

Nesta seção, busca-se analisar se existem diferenças estatisticamente significantes, no tocante 

a profissão contábil, em função do gênero. Para tanto, foi aplicado o teste Kolmogorov-Smirnov 

para testar a normalidade e identificar o teste de médias adequado. Assim, a Tabela 5 apresenta 

os resultados da análise estatística por meio da aplicação do teste de diferenças entre médias T 

de Student. 

 

Tabela 4 – Teste de diferenças entre médias T de Studant 

Variável 
 

Gênero 

Médi

a 
T Sig 

V1 - A área de Ciências contábeis oferece 

oportunidades iguais para homens e mulheres 

M 3,86 
2,912 0,004* 

F 3,42 

V2 - Existem diferenças na contratação de homens 

e mulheres 

M 3,07 
-2,833 0,005* 

F 3,51 

V3 - Existem desigualdades salariais entre 

homens e mulheres que exercem cargos iguais ou 

equivalentes 

M 
3,28 

3,94 
-4,187 0,000* 

F 

 (*) Significante a 1%. 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

 Conforme pode ser observado na Tabela 4, nas três variáveis analisadas (V1, V2 e V3) 

os dados demonstram através do Teste T, que há diferenças estatisticamente significantes entre 

a percepção dos discentes do gênero masculino e feminino. 

Na primeira variável (V1 - A área de Ciências contábeis oferece oportunidades iguais para 

homens e mulheres), observa-se que, em geral, os homens (3,860) consideram que há 

oportunidades iguais; enquanto as mulheres sinalizam, através de uma média menor (3,432), 

que a profissão não oferece as mesmas oportunidades.  

 Na segunda variável (V2), foi colocado aos discentes que existem diferenças na 

contratação de homens e mulheres. Neste item, os dados demonstram que as mulheres 

consideram que existem diferenças na contratação, com uma média superior (3,508) comparada 

aos homens (3,065). 

 Por fim, na terceira variável (V3), foi questionado se existem desigualdades salariais 

entre homens e mulheres que exercem cargos iguais ou equivalentes. Assim como na variável 

2 (V2), a média da percepção feminina foi superior (3,940), as quais demonstram que há 

desigualdades salariais no exercício da profissão. Neste item, a média da percepção masculina 

foi de 3,280. 

 Desta forma, os dados encontrados na presente pesquisa demonstram que a mulher 

possui uma percepção diferente do homem, a inserção da mulher ao trabalho com a 
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contabilidade sempre foi dificultada, seja na desigualdade de salários ou nos cargos, às vezes 

por elas se colocarem inferiores aos homens no desenvolvimento de determinada função nos 

desafios enfrentados no exercício da profissão, ou seja, pelo preconceito que é visível na 

sociedade, corroborando a achados anteriores, como o de Brighenti et al. (2015) e Pinto e Cruz 

(2017) afirmam que realmente existem essas dificuldades no que se refere ao gênero feminino. 

 

c. Campo de atuação profissional dos discentes em função do gênero 

 

Nessa seção, abordam-se as perspectivas dos discentes do curso de Ciências Contábeis acerca 

da profissão contábil, em função do gênero, destacando-se também questões sobre as 

competências requeridas para o exercício da profissão, bem como da valorização do 

profissional contábil. Ao final da seção, destaca-se a principal perspectiva de atuação na 

profissão contábil em decorrência do gênero. 

Inicialmente, por meio da Tabela 5, encontram-se os resultados da seguinte afirmativa levantada 

aos discentes: “Considera que o curso de Ciências Contábeis lhe assegurou o desenvolvimento 

das competências e habilidades necessárias para o exercício da profissão”. 

 

Tabela 5 – Percepção dos discentes quanto às suas aptidões para o mercado 

 

Opinião 

Frequência 

Absoluta 

Frequência  

Relativa 

Definitivamente não 1 0,4 

Provavelmente não 6 2,7 

Indeciso 52 23,1 

Provavelmente sim 102 45,3 

Definitivamente sim 64 28,4 

TOTAL 255 100 

                   Fonte: Dados da Pesquisa (2019). 

 

Conforme observado na Tabela 5, os discentes se consideram aptos para atuar no mercado de 

trabalho com os conhecimentos adquiridos no curso de Ciências Contábeis até o presente 

momento. Constatou-se que 2,7% consideram que provavelmente não estão aptos; 23,1% estão 

indecisos; 45,3% declararam provavelmente sim; 28,4% afirmaram definitivamente sim e 0,4% 

definitivamente não. Neste contexto, o art. 3º, da Resolução CNE/CSE n.º 10, de 16 de 

dezembro de 2004, diz que o curso de graduação em Ciências Contábeis deve ensejar condições 

para que o futuro contabilista seja capacitado a compreender um conjunto de questões 

científicas, técnicas, sociais, econômicas e financeiras, além de apresentar pleno domínio das 

responsabilidades funcionais e revelar capacidade crítico-analítica de avaliação. Diante disso, 

verifica-se que a maioria dos discentes consideram-se aptos para o exercício da profissão diante 

dos conhecimentos que foram adquiridos ao longo do curso; contudo percebe-se também que 

há um considerável número de discentes que estão indecisos e, consequentemente, não estar 

capacitados para o desenvolvimento da profissão. Conforme nos estudos de Santos el al. (2018), 

no qual realizou uma pesquisa com o objetivo de identificar a intenção dos alunos em seguir 

carreira na área contábil, que os resultados dos fatores foram significativos, ou seja, os fatores 

intrínsecos aos alunos influenciam significativamente a intensão de seguirem carreiras da 

contabilidade 
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 Logo em seguida, foi indagado aos discentes se a profissão contábil é vista de forma 

positiva pela sociedade, tendo o seu devido reconhecimento. Os resultados estão expostos na 

Tabela 6. 

 

             Tabela 6 – Percepção dos discentes quanto à valorização da profissão 

 

Opinião 

Frequência 

Absoluta 

Frequência  

Relativa 

Definitivamente não 7 3,1 

Provavelmente não 42 18,7 

Indeciso 78 34,7 

Provavelmente sim 73 32,4 

Definitivamente sim 25 11,1 

TOTAL 255 100 

                   Fonte: Dados da Pesquisa (2019). 

 

Observa-se que na opinião dos discentes acerca do reconhecimento da profissão contábil pela 

sociedade, 18,7% dos respondentes discordam desta afirmativa, contra 32,4% dos respondentes 

do questionário que concordam. Em contrapartida, 34,7% dos discentes declararam que não 

concordam nem discordam e apenas 3,1% discordam totalmente e 11,1% concordam 

totalmente. Nesta perspectiva, Nascimento et al. (2016) buscou identificar se a contabilidade é 

vista de forma positiva pela sociedade, onde 32,10% dos discentes avaliados afirmam que a 

contabilidade é vista de forma positiva, corroborando aos achados do presente estudo. 

Dando sequência, questionou-se quanto ao motivo principal que os levou a escolher a 

contabilidade como profissão (Tabela 7). 

 

Tabela 7 – Motivação na escolha do curso 

 

Opinião 

Frequência 

Absoluta 

Frequência 

Relativa 

(1) Perspectiva de empregabilidade 75 33,3 

(2) Concurso público 54 24,0 

(3) Vocação  19 8,4 

(4) Influência de terceiros  17 7,6 

(5) Boas perspectivas salariais 17 7,6 

(6) Horário do curso 4 1,8 

(7) Formação adicional 9 4,0 

(8) Ascensão profissional 11 4,9 

(9) Obter um diploma de nível superior 8 3,6 

(10) Não dependência exclusiva de emprego fixo 6 2,7 

(11) Facilidade de entrar 5 2,2 

TOTAL 255 100 

          Fonte: Dados da Pesquisa (2019). 

 

De acordo com a Tabela 7, verifica-se que 33,3% dos discentes responderam que o motivo para 

à busca pelo curso de ciências contábeis foi a perspectiva de empregabilidade na área contábil, 

com 33,3%. Marques et al. (2016) e Peleias et al. (2017), corroboram ao afirmarem que a 
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empregabilidade e as perspectivas de carreira na área contábil foram os fatores determinantes 

no processo de escolha do curso. Em segundo lugar, com 24%, a busca por um emprego público, 

motiva os discentes a busca em cursar contabilidade. Na mesma linha, Matias (2017) concluiu 

em sua pesquisa que 81,25% dos discentes entrevistados pretendem atuar em órgãos públicos, 

ou seja, pretendem prestar concursos.  

Por fim, buscou-se perceber qual a principal perspectiva de atuação na profissão contábil. 

Inicialmente, os resultados serão apresentados através de estatística descritiva, com indicação 

de frequência (Tabela 8).  

 

Tabela 8– Perspectiva e campo de atuação na profissão contábil 

 

Área de Atuação 

Frequência 

Absoluta 

Frequência  

Relativa 

(1) Área Pública  76 33,8 

(2) Área Privada  83 36,9 

(3) Profissional autônomo  36 16,0 

(4) Ensino 21 9,3 

(5) Outro 4 1,8 

(6) Não pretende atuar na 

área 

5 2,2 

TOTAL 255 100 

                      Fonte: Dados da Pesquisa (2019). 

 

Verificou-se que 33,8% dos respondentes pretendem atuar na área pública; 36,9% desejam atuar 

na área empresarial (privada); 16% pretendem seguir a profissão de forma autônoma; apenas 

9,3% pretendem ingressar na carreira acadêmica (ensino); e apenas 2,2% dos respondentes não 

pretendem atuar na área e 1,8% destacaram outra área de atuação. Neste contexto, Souza (2014), 

Nascimento et al. (2016) e Santos et al. (2018) corroboram aos resultados da pesquisa, 

afirmando que o curso de ciências contábeis tem uma ampla gama de opções para atuar na área 

privada, sendo também um ótimo preparador para concursos públicos.  

Na sequência, buscando-se atingir o terceiro objetivo específico, de analisar a associação entre 

o gênero e as principais perspectivas de atuação profissional dos discentes, foi realizado o teste 

Qui-Quadrado, com o intuito de atestar a viabilidade da aplicação e execução da Análise de 

Correspondência Simples. A Tabela 9 apresenta os resultados do teste Qui-quadrado realizado 

para a análise de correspondência. 

 

Tabela 9 – Teste Qui-quadrado 

Correspondência 
Teste Qui-Quadrado 

Estatística Sig. 

Gênero X Perspectiva Profissional 10,801 0,055 (*) 

(*) Significante a 1%. 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Nota-se, a partir da Tabela 9, que os resultados indicam significância estatística a um nível 

inferior a 1%. Observada a significância dos resultados, analisa-se a associação entre o gênero 
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e a perspectiva de atuação profissional, inicialmente através do cruzamento da quantidade de 

observações referentes ao gênero e as perspectivas de atuação (Tabela 10).  

 

Tabela 10 – Tabela cruzada entre o gênero e o campo de atuação profissional 

Gênero 

Perspectiva de atuação Profissional 

Total 
Pública Privada Autônomo Ensino 

Outro Não 

pretende 

Masculino 26 43 22 10 2 4 107 

Feminino 50 40 14 11 2 1 118 

TOTAL 76 83 36 21 4 5 255 

      Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Conforme a tabela cruzada (Tabela 10) pode-se observar que os discentes do gênero masculino, 

em sua maioria (43) pretendem atuar na área privada; já as discentes do gênero feminino, em 

sua maioria (50), pretendem atuar na área pública. Por fim, apresenta-se a Figura 1, para a 

ilustração, por meio do mapa perceptual, a associação entre o gênero e a perspectiva de atuação 

profissional. 

 

Figura 1 – Mapa perceptual da associação entre o gênero e a perspectiva de atuação profissional. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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No mapa da Figura 1, verifica-se que os discentes do gênero masculino estão associados as 

seguintes áreas de atuação: área privada e profissional autônomo. Já as discentes (gênero 

feminino) estão associadas a área pública. Por fim, ressalta-se que a área acadêmica (ensino), 

outro e não pretende atuar na área não apresentou associação com o gênero. Portanto, em linhas 

gerais, os dados sugerem uma associação positiva entre o gênero masculino e as áreas privada 

e profissional autônomo e uma associação positiva entre o gênero feminino e a área pública.  

Os estudos de Nascimento et al. (2016) corrobora com os achados, onde em sua pesquisa 

concluíram que quanto as principais perspectivas de atuação profissional, a pesquisa aponta que 

50,50% dos discentes pretendem atuar na área pública.  No setor público brasileiro, não há 

discriminação de gênero nas seleções por concurso, tendo em vista que homens e mulheres 

recebem os mesmos salários quando estão exercendo as mesmas funções. Nesse contexto, 

observa-se que a mulher busca mais estabilidade profissional e por isso, provavelmente 

pretende atuar na área pública, diante dos desafios e dificuldades da carreira na área privada, 

em que os homens possuem mais destaque. Portanto, a mulher prefere a área pública por 

proporcionar maior segurança, estabilidade, salários iguais, benefícios iguais, dentre outros. 

 

5 Considerações Finais 

 

Para atender os diferentes anseios dos discentes, bem como uma forma de aperfeiçoamento do 

processo de formação acadêmica, o presente estudo teve como objetivo analisar as perspectivas 

de atuação profissional dos discentes de Ciências Contábeis das IES públicas de Mossoró-RN 

em função do gênero.  

Pode-se afirmar que os objetivos da pesquisa foram alcançados, pois inicialmente foi realizada 

a descrição dos perfis dos discentes, na qual observou-se uma predominância do gênero 

feminino, tendo em vista que dos 255 participantes da pesquisa, 52,4% são do gênero feminino, 

contra 46,7% do gênero masculino. Com relação a faixa etária, verifica-se que o público maior 

está concentrado na faixa de 20 a 25 anos, representando 41,8% dos discentes. E por fim, a 

representação dos discentes por Instituição de Ensino Superior, onde 57,8% são alunos da 

UFERSA e 42,2% discentes da UERN, alcançando assim o primeiro objetivo. 

Em seguida, buscou-se atender o segundo objetivo específico, foi analisado se existem 

diferenças estatisticamente significantes, no tocante a profissão contábil, em função do gênero. 

Verificou-se, através da estatística descritiva (média, desvio-padrão e variância), que há 

percepções diferentes entre o público masculino e feminino quanto as seguintes questões: (i) 

igualdade de oportunidades no ambiente de trabalho; (ii) diferenças na contratação de homens 

e mulheres; e (iii) desigualdades salariais entre homens e mulheres que exercem cargos iguais 

ou equivalentes, o que também foi ratificado através da aplicação do Teste de diferenças entre 

médias T de Studant. 

Quanto a principal perspectiva de atuação na profissão contábil e para o alcance do terceiro 

objetivo específico, através da realização da Análise de Correspondência, constatou-se que os 

discentes do gênero masculino, em sua maioria pretendem atuar na área privada; já as discentes 

do gênero feminino, pretendem atuar na área pública, sinalizando, portanto, que a mulher busca 

por estabilidade e segurança no exercício da profissão. 

A intenção da pesquisa é contribuir por meio das informações contidas neste trabalho desde o 

levantamento até os resultados apresentados para a relevância científica do tema, bem como 

levantar pontos relevantes da teoria sobre o tema e a incentivar a discussão do tema dentro do 
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meio acadêmico. Diante dos resultados encontrados, observou-se entre os discentes 

pesquisados que realmente existem diferenças na percepção entre os gêneros em termos de 

inserção no mercado de trabalho, ascensão profissional, salários, dentre outros.  

Destaca-se como limitações na presente pesquisa o fato da amostra ser limitada, pois foram 

aplicados questionários apenas aos discentes das universidades públicas de Mossoró. Sendo 

assim, sugere-se que para as próximas pesquisas, a amostra tenha um número maior de 

instituições, permitindo uma comparação entre os resultados obtidos em IES públicas e 

privadas. Outra opção seria analisar se essas perspectivas mudam, aplicando um questionário 

no início e na conclusão do curso. 
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Resumo 

A discussão sobre a participação feminina nas inúmeras áreas sociais é permanente e vem 

adquirindo interesse em variadas áreas do conhecimento. Na vasta extensão da Contabilidade 

não tem sido diferente. Estudos a respeito da temática vêm surgindo de forma mais expressiva 

e cada vez mais habitual. Diante disso, esta pesquisa teve como objetivo geral analisar a 

participação feminina na produção cientifica sobre Governança Corporativa nos anais dos 

eventos Congresso USP de Controladoria e Contabilidade e Congresso UNB. Trata-se de uma 

pesquisa de caráter descritivo, de natureza documental, com abordagem quantitativa, cujo 

procedimento técnico adotado foi a bibliometria. Em virtude do congresso UNB ter iniciado no 

ano de 2015, foram analisados os artigos do período de 2015 a 2017. Os resultados 

possibilitaram efetuar o mapeamento da produção cientifica sobre a governança corporativa em 

dois dos principais congressos do país com artigos nesta temática. Baseado nas informações 

coletadas e apresentadas pode-se observar que a participação feminina se apresenta em 
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crescente evolução no decorrer do tempo, demonstrada neste artigo, em uma diferença pequena 

em relação à produção masculina. Em relação às regiões do país, duas delas (Norte e Centro 

Oeste) apresentaram um número de autoras superior; na região Nordeste os gêneros tiveram o 

mesmo número de artigos publicados e somente nas regiões Sul e Sudeste os homens 

apresentaram superioridade, corroborando aos achados da literatura. 

Palavras-chave: Produção Cientifica. Governança Corporativa. Participação Feminina. 

Bibliometria. 

 

Abstract 

The discussion about female participation in the many social areas is permanent and has 

acquired interest in various areas of knowledge. In the vast extent of Accounting it has been no 

different. Studies on the subject have been appearing in a more expressive and increasingly 

habitual way. In view of this, this research had as general objective to analyze the female 

participation in the scientific production on corporate governance in the annals of the USP 

Congress of Controllership and Accounting and UNB Congress. This is a descriptive research 

of documentary nature, with a quantitative approach, whose technical procedure was 

bibliometrics. As a result of the UNB congress started in 2015, the aforementioned articles were 

analyzed in the period from 2015 to 2017. The results covered in this article made it possible 

to map the scientific production on Corporate Governance in two of the main congresses of the 

country with articles in this thematic Based on the information collected and presented it can 

be observed that the female participation presents itself in increasing evolution over time, 

demonstrated through this article in a small difference in relation to the male production. So 

much so that, in relation to the regions of the country, two of them (North and Central West) 

presented a superior number of authors; in the Northeast region the genera had the same number 

of articles published and only in the South and Southeast regions the men presented superiority, 

corroborating to the findings of the literature. 

Key words: Scientific Production. Corporate Governance. Female Participation. Bibliometrics. 

 

1. Introdução 

 

A resistência à inserção social feminina no mercado de trabalho e na academia emerge 

no decorrer do tempo e das gerações, vinculando as mulheres a um estereótipo conferido ao 

público feminino. Neste contexto, Silva, Anzilago e Lucas (2015) argumentam que a ausência 

feminina em cargos de destaque está associada à falta de alguns atributos que não competem às 

mesmas, tais como: diferença de conhecimento, motivação e personalidade, estando assim a 

figura feminina ligada à imagem de sexo frágil e direcionada as atividades domésticas, 

dedicação à família e ao lar. 

No decorrer do tempo as mulheres estão conseguindo reverter essa visão e ganhando 

cada vez mais espaço no âmbito social, econômico e acadêmico, o que vem acarretando o 

destaque feminino em muitos contextos (GIULIANO, 2015). Especificamente no contexto da 

contabilidade, é notória a evolução da participação feminina. Em 2006, Maria Clara Cavalcante 

Bugarim, tornou-se a primeira mulher presidente do Conselho Federal de Contabilidade – CFC 

(CFC, 2019). Em 2016, as mulheres representavam 42,5% dos profissionais, sendo considerado 

outro fator que comprova esse incremento da participação feminina (CFC, 2016). 

Mesmo com este avanço da participação feminina no mercado contábil, ainda é evidente 

a diferenciação enquanto a cargos e remuneração entre os gêneros. Neste contexto, foram 

geradas diversas discussões no tocante ao aumento da participação feminina em confronto a 
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igualdade entre os gêneros perante o mercado e a academia, não somente no âmbito da 

contabilidade, como na sociedade em geral, levando ao desenvolvimento de diversos estudos 

(SILVA JÚNIOR; MARTINS, 2017; MORAIS et al., 2018; LEMOS JÚNIOR; SANTINI; 

SILVEIRA, 2015; SILVA; ANZILAGO; LUCAS, 2015; SOARES et al.,2015; CASA NOVA, 

2012; RESENDE et al., 2012; LUCA et al., 2011; CRUZ et al., 2010; SILVA et al., 2017). 

Apesar dos estudos nesta temática ainda representarem um número reduzido de 

trabalhos, estes foram relevantes para que a temática fosse introduzida no âmbito contábil da 

academia brasileira. Essas pesquisas trazem contribuições à medida que levantam questões 

relacionadas a essa temática, analisando a desigualdade de poder e de remuneração entre os 

gêneros dentro do âmbito contábil (SILVA; ANZILAGO; LUCAS, 2015). Nesta linha, pode-

se observar que o estudo da participação feminina em determinadas áreas da contabilidade pode 

contribuir no desenvolvimento e entendimento deste debate. Existem diversos estudos 

relacionados à governança corporativa (BIANCHI et al., 2009), mas não foram encontrados 

estudos com destaque específico à questão da participação feminina, o que demonstra a 

importância da presente pesquisa. 

Destarte, a presente pesquisa tem como foco as publicações que foram feitas nos 

seguintes eventos: (i) Congresso de Controladoria e Contabilidade da Universidade de São 

Paulo; (ii) Congresso da Universidade de Brasília de Contabilidade Governança, 

especificamente na temática de Governança Corporativa. O Congresso USP de Controladoria 

e Contabilidade tem por objetivo principal promover o intercâmbio de estudos e experiências, 

bem como a divulgação de ideias sobre a teoria e a prática da controladoria e da contabilidade, 

aproximando profissionais desse segmento e pesquisadores acadêmicos em momentos como 

apresentações de trabalhos, workshops, fóruns e palestras (CONGRESSO USP, 2019). Já o 

Congresso UNB de Contabilidade e Governança é um evento que tem o objetivo de viabilizar 

a análise crítica junto ao meio acadêmico, acerca das tendências e peculiaridades das pesquisas 

em contabilidade no Brasil e no mundo, em todos os seus aspectos a fim de incentivar a 

produção científica na área (CONFERÊNCIAS UNB, 2019). 

Diante disso, emerge a seguinte questão de pesquisa: Como se caracteriza a 

participação feminina na produção científica sobre governança corporativa nos anais dos 

eventos congresso USP de controladoria e contabilidade e Congresso UNB? Destarte, o 

objetivo geral do estudo é o de analisar a participação feminina na produção cientifica sobre 

governança corporativa nos anais dos eventos congresso USP de controladoria e contabilidade 

e Congresso UNB, tendo ainda por objetivos específicos: (i) verificar o perfil dos artigos 

publicados nos anais dos eventos em estudo; (ii) identificar a participação feminina por regiões 

do país e as IES com maior participação nos anais dos eventos em análise; (iii) identificar o 

perfil das autoras e como as mesmas se colocam nos artigos, em ordem de autoria (1.ª, 2.ª, 3.ª 

autora) e condição (autor principal, orientador, co-orientador) e (iv) investigar as perspectivas 

teóricas e metodológicas dos artigos publicados nos anais dos eventos em análise. 

Assim, com o presente estudo pretende-se investigar a presença do gênero feminino na 

produção cientifica na área de Governança Corporativa. Ressalte-se que este é um tema 

abrangente e tratado através de diversas perspectivas no ambiente acadêmico, inclusive na 

bibliometria que visa identificar a evolução no decorrer do tempo, especificamente dos artigos 

nos anais destes congressos acima citados, buscando demonstrar esse crescimento no decorrer 

dos anos. Cabe salientar que existem estudos bibliométricos nas áreas de custos, controladoria, 

artigos publicados na área contábil, entre outros. Assim, torna-se válido investigar de que forma 

encontra-se a presença do gênero feminino na área da Governança Corporativa, tornando 

relevante, pois permite identificar os avanços e desafios da mulher nesta área. Portanto, torna-
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se importante realizar o estudo, pois proporciona a continuidade da discussão da temática, além 

de incentivar o aumento e avanço na produção de artigos do gênero feminino, não somente na 

área em questão, mas em todas as áreas de ensino. 

Do ponto de vista social, a pesquisa avança na medida em que discute questões 

relacionadas à desigualdade de gênero e a busca da mulher pelo seu espaço no meio acadêmico 

e profissional. Ressalte-se, que não é de hoje, o debate acerca da participação feminina nas mais 

diversas áreas de estudos, no ambiente de trabalho e até mesmo mediante situações cotidianas. 

 

2. Referencial Teórico 

 

a. Participação feminina no mercado e na produção científica 

 

 Gênero e sexo não possuem o mesmo significado, pois o sexo está ligado à identidade 

biológica e suas diferenças, enquanto o gênero está associado à edificação social como sujeito 

masculino ou feminino, conduzem os estudos e pensamentos ao processo de formação dessas 

características que levam a criação e diferenciação desses dois gêneros, estendendo a ideia a 

um processo de relação, uma vez que ambos se produzem da relação e na relação (LOURO, 

1996). 

 Sendo assim, ao tratar-se de gênero, não se deve observar as diferenças biológicas entre 

os homens e as mulheres, e sim demonstrar que essas diferenças não afetam o desempenho no 

meio profissional, pelo contrário, ambos possuem capacidades psicológicas para desempenhar 

esses trabalhos e essas características psicológicas que são capazes de refletir sobre o 

desempenho de ambos os sujeitos ao desenvolverem qualquer atividade (OLIVEIRA; 

OLIVEIRA; DALFIOR, 2000; THOME, 2013). 

 A desigualdade entre os gêneros pode ser identificada e evidenciada de diversas 

maneiras em meio ao ambiente de mercado de trabalho. Ocorrem de forma mais evidente 

quanto à discriminação por meio salarial e segregação ocupacional; Com relação à 

discriminação por salário está associado ao fato da mulher possuir o mesmo cargo e qualificação 

dentro de uma empresa e mesmo assim receber salário inferior, já enquanto a segregação, 

quando a mesma só tem alcance a cargos de menor escalão e remuneração (GIUBERTI; 

MENEZES FILHO, 2005; CAMBOTA; PONTES, 2007). 

 Na contramão a todos esses fatos, dentro da área contábil pode-se citar um número em 

especial, que demonstra o avanço feminino na participação efetiva no mercado de trabalho e no 

meio acadêmico contábil. Em 2005, as mulheres representavam 36% dos profissionais 

registrados no conselho, enquanto que em 2016 já representavam 42,5% (CFC, 2016). 

 Essa evolução foi identificada por Ferreira (2013) que verificou que a área contábil 

brasileira já apresentava um elevado número de mulheres atuando no mercado, porém 

empregadas em escritórios; uma das causas mais pertinentes para a saída da mulher para o 

mercado de trabalho foi a precisão em contribuir com a renda familiar, fazendo com que as 

mesmas buscassem por cargos de chefia. Outros estudos apontam que o crescimento 

exponencial da participação feminina no meio contábil está ligado às oportunidades que a 

carreira proporciona aos graduandos, podendo os profissionais ter oportunidades tanto para o 

setor público, como privado (MOTA; SOUZA, 2013). 

 Essa participação dentro do âmbito acadêmico e nos demais âmbitos sociais está 

tornando-se cada vez maior e mais expressivo em termos de volume e representatividade. Por 

consequência as discussões acerca desta representatividade nestes setores, inclusive no meio 
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contábil, converteram-se em propósito de interesse social (SILVA; ANZILAGO; LUCAS, 

2015; DE LUCA et al., 2011; CRUZ et al., 2010). 

 De acordo com De Luca et al. (2011) apesar dos diversos estudos nesta temática, ainda 

não é possível saber se o incremento feminino atuando no mercado e no âmbito acadêmico está 

associado ao desempenho das mesmas na área cientifica contábil. 

           No estudo de Casa Nova (2012) examinou-se a entrada e permanência das mulheres no 

programa especial de mestrado em contabilidade do CFC, em modelo semipresencial, 

constatou-se que esse modelo viabilizou a presença e permanência feminina, haja vista facilitar 

que as mesmas pudessem equilibrar seus horários de forma efetiva, conciliando a vida 

acadêmica, pessoal e familiar. 

Morais (2018) analisou a participação feminina na produção de artigos nas revistas 

brasileiras nas áreas de administração e contabilidade, entre os anos de 2013, 2014 e 2015. Com 

os resultados, averiguou-se que as mulheres representaram respectivamente 38,04%, 35,93%, 

38,04% de autoras, um número ainda inferior ao de autores do gênero masculino. A pesquisa 

identificou ainda, que na maior parte das pesquisas com a contribuição feminina, optaram por 

utilizar uma abordagem qualitativa por parte das pesquisadoras. 

Embora existam alguns estudos na temática, ainda nota-se um lapso de estudos que 

envolvam o mapeamento da participação feminina na produção contábil. Tornando o lapso 

ainda mais enfático quando abordado um tema mais distinto da contabilidade. Sendo assim, a 

concepção da introdução das mulheres no ambiente acadêmico torna-se pertinente e permite 

maneiras de assimilar a ascensão e inclusão feminina neste meio (SILVA, 2017). 

 

b. Produção científica sobre Governança Corporativa 

 

 Com a evolução do meio empresarial e crescimento das empresas, houve uma 

segregação da sociedade empresarial de tal maneira que a gestão das mesmas passou às mãos 

de terceiros, na figura de administrador, cabendo ao proprietário o posto de acionista, onde o 

acionista realiza o acompanhamento da gestão e situação geral da empresa através do apoio dos 

conselhos de administração e fiscais, além das auditorias independentes (BIANCHI; 

NASCIMENTO, 2005). 

 Essa nova visão de gestão empresarial criou conflitos entre as partes envolvidas. De um 

lado os proprietários com suas ambições e do outro os gestores com suas estratégias e 

ferramentas. Com a intenção de diminuir esse conflito de interesses e minimizar o desequilíbrio 

das informações organizacionais, surgiu a Governança Corporativa. A Governança tem o 

intuito principal de garantir aos acionistas que a empresa será gerida de acordo com suas 

diretrizes e objetivos, principalmente quando os mesmos não participam diretamente da gestão 

da organização, pois se utiliza de técnicas que garantem a segurança e transparência da 

administração e da sociedade (BIANCHI et al. 2009). 

 A Governança Corporativa é um grupo de técnicas e procedimentos que auxiliam no 

acompanhamento, através de controles, da performance da produção e finanças das 

organizações, ou também, como uma força desenvolvida na intenção de alinhar o planejamento 

estratégico dos administradores às ambições dos proprietários, através do monitoramento com 

técnicas eficazes (NASCIMENTO; BIANCHI; TERRA, 2007). 

 Segundo Almeida (2001), a princípio, a Governança tinha foco apenas na relação entre 

os sócios/gestores, porém, esses conflitos estão envolvidos em um cenário mais complexo e 

amplo de envolvidos, os stakeholders, ou seja, todos que tem envolvimento no cenário interno 

e externo com a empresa, inclusive a sociedade em geral; tornando o desafio ainda maior, haja 
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vista que existem bem mais conflitos acerca dessas informações gerencias, cabendo à 

governança diminuir esses possíveis atritos. A Governança Corporativa é citada como o 

principal foco na alta gestão das empresas, principalmente após alguns escândalos originados 

posteriormente aos anos 2000, como o caso da Enron, ocorrido no mercado de ações norte 

americano (SILVEIRA, 2004). 

 O primeiro código de melhores práticas de Governança brasileiro foi criado no ano de 

1999, pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) e contou com o apoio da 

Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA), hoje denominada B3 Brasil, Bolsa, Balcão. O 

instituto foi o principal implementador da governança no país e a BOVESPA contribuiu com a 

criação de um novo segmento especial de empresas, sendo divididas em três níveis, que estão 

diferenciados pelo nível de aderência das empresas às melhores práticas (BIANCHI et al. 

2009). 

 Portanto, o IBGC (2015) menciona que quando não existe um bom conjunto de técnicas 

de monitoramento na organização, a mesma fica propensa a lidar com abusos de poder (entre 

entes de maior poder a minoritários), erros estratégicos (vindos da concentração de poder em 

um só ente) e fraudes (uso de informações estratégicas em interesse próprio). 

 A implantação das melhores práticas vem aumentando tanto nos países desenvolvidos, 

quanto nos países em desenvolvimento. Destaca-se ainda que os profissionais ligados a 

governança ganharam espaço com o surgimento do movimento pelas boas práticas e pela 

indispensabilidade de melhorias na gestão empresarial, na busca por tornar mais atrativo os 

investimentos no país. O acontecido veio através das privatizações, desregulamentação da 

economia e a globalização (IBGC, 2015). 

 No estudo de Silveira (2004), que foi um dos primeiros autores a tratar sobre a 

Governança Corporativa no Brasil, constatou-se que existe uma conexão entre a (GC) e os 

resultados da empresa, principalmente quando a excelência da Governança visar questões 

pertinentes à transparência das informações, sugerindo, portanto, que o mercado dá maior 

importância ao acesso à informação que até mesmo ao modelo da governança das empresas. 

Existem três situações que podem justificar esse fato: a pouca diferença entre a estrutura 

corporativa e muitas no acesso a informação; o mercado pode avaliar que embora exista um 

conselho ativo e baseado nas práticas de governança, esse poderá não afetar diretamente no 

processo decisório da alta gestão; e, por último, que a implantação das boas práticas para o 

conselho e estrutura de propriedade por ser recente, ainda não é utilizado pelo mercado na 

análise das empresas. 

 Segundo Bianchi et al. (2009) a produção cientifica sobre a governança corporativa se 

trata em sua maioria de pesquisas exploratórias, haja vista o fato de o tema ser recente em meio 

à comunidade cientifica. O interesse da produção científica pelo assunto da (GC) no Brasil se 

intensificou nos autores após a criação e divulgação do primeiro código de governança 

corporativa em 2009. 

            Recentemente, Ferreira (2013) realizou um estudo bibliométrico sobre a produção 

científica de artigos sobre Governança Corporativa entre os anos 2010 a 2016, observando-se 

que houve uma crescente nessa produção em referência aos anos de 2013, 2014 e 2015, sendo 

de 15%, 24% e 21% respectivamente, apresentando uma queda no ano seguinte (2016). No que 

se refere à abordagem metodológica, um total de 71,35% dos artigos analisados utilizou da 

técnica quantitativa, enquanto 26,97% utilizaram a abordagem qualitativa e apenas 1,68% 

utilizaram da abordagem quali-quanti em seus estudos. 

 

c. Bibliometria e estudo empíricos anteriores relacionados ao tema 
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 A bibliometria é um método de enumeração sobre assuntos bibliográficos, em sua 

essência. Desse modo, o processo não está baseado em analisar o objeto das publicações, e sim 

a quantidade em que os referentes termos são utilizados nas publicações ou a quantidade de 

publicações que contém os termos estudados, podendo o estudo rastrear também palavras, 

citações, autorias, entre outros (YOSHIDA, 2010). 

Nesta temática destacaram-se três autores, que inclusive são identificados por leis 

especificas ligada a bibliometria, estando estas amparando neste estudo. Sendo a Lei de Lotka, 

ou do Quadrado Inverso, que representa através de um modelo, a representatividade de autores 

por uma relação de tamanho-frequência; Lei de Zipf, ou mínimo esforço, medindo a quantidade 

de vezes que uma palavra aparece em diferentes textos, ligando a mesma a sua determinada 

disciplina ou temática; e Lei de Bradford, ou Dispersão, que estabelece através de enumeração 

da produção de revistas, reconhecer o núcleo ou áreas de dispersão de um tema ou conjuntos 

de revistas (VANTI, 2002). 

 A bibliometria é um processo relevante na propagação da produção científica, atingindo 

o seu propósito no decorrer de uma metodologia que mede a intervenção de pesquisadores e 

periódicos, sendo capaz de idealizar o perfil dos mesmos e as vertentes que os tangem, sendo 

capaz de demonstrar áreas temáticas, entre outros (OLIVEIRA et al., 2013). 

 Esse processo destaca-se por demonstrar como um dos benefícios à uniformização de 

técnicas que facilitam a coleta e medição de dados reunidos, de tal forma a evidenciar achados 

acerca da produção científica ocorrida até o momento, sobre questões significativas já tratadas, 

acrescentando assim, ensinamentos para novas publicações, que desejam descobrir temáticas 

ainda não pesquisadas (BARBOSA; QUINTANA; MACHADO, 2011). 

 Apenas na década de 70, os estudos bibliométricos ganharam denotação no Brasil, 

principalmente impulsionados pelos estudos do Instituto Brasileiro de Bibliografia e 

Documentação (IBBD), hoje denominado de Instituto Brasileiro de Informação Cientifica e 

Tecnológica (IBICT). Os estudos desenvolvidos nessa época foram pesquisados em diversas 

áreas científicas (ARAUJO, 2006).  

Neste sentido, houve diversos estudos a respeito da evolução da participação feminina 

na produção de artigos nas mais diversas áreas da contabilidade, se utilizando da bibliometria 

e de suas técnicas para analisar e avaliar a quantidade de divulgações que foram realizadas pelo 

gênero feminino, quantidade de autores, entre outros (SILVA JÚNIOR; MARTINS, 2017; 

MORAIS et al., 2018; LEMOS JÚNIOR; SANTINI; SILVEIRA, 2015; SILVA; ANZILAGO; 

LUCAS, 2015; SOARES et al.,2015; CASA NOVA, 2012; RESENDE et al., 2012; LUCA et 

al., 2011; CRUZ et al., 2010; SILVA et al., 2017). 

Em um dos estudos a respeito da participação feminina na produção de artigos, 

analisando-se os publicados entre os anos de 2011 e 2012 no Congresso USP de Contabilidade 

e Controladoria, constatou-se que em meio aos autores e coautores as mulheres representavam 

67% das autorias e que a universidade com maior representatividade foi a Universidade Federal 

do Ceará (UFC), com um total de quatro autores e duas publicações (SILVA; ANZILAGO; 

LUCAS, 2015). 

 Outro estudo que merece destaque é o da professora e pesquisadora Luca et al. (2011), 

que realizou uma análise de artigos na área contábil nos anais dos congressos Encontro da 

Associação dos programas de Pós-Graduação em Administração (ENANPAD), Congresso USP 

de Controladoria e Contabilidade e da Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação 

em Ciências Contábeis (ANPCONT), com foco na Lei de Lotka. Foram analisados 1.294 

antigos dos três anais e constatado que 755 deles continham a participação feminina, aos quais 
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97 eram de autoria exclusivamente feminina, enquanto os 658 restantes eram de autoria mista. 

Assinalando, portanto, que a participação feminina na produção cientifica contábil ainda é 

pequeno em relação ao gênero masculino e que a evolução desta participação está ligada ao 

aumento de autores em geral. 

 Relacionado à temática de contabilidade de custos, o estudo de Silva et al. (2017) teve 

o objetivo de identificar a participação feminina na produção de artigos e publicação de artigos 

na revista ABCustos, no período de 2006 a 2016. Foi analisado um total de 558 artigos 

publicados, chegando-se a constatação de que nesta área da contabilidade o número de autoras 

é inferior ao de autores, sendo um total de 355 homens, enquanto as mulheres somaram uma 

quantidade de 203 autoras, indo a encontro dos resultados encontrados por Soares et al. (2014) 

e Cruz et al. (2010), nos quais constataram que a participação feminina em produções cientificas 

de administração e contabilidade é inferior ao gênero masculino. 

 Ainda segundo Silva et al. (2017), relacionado à presença de autores baseado nas regiões 

brasileiras, o Norte possui o menor número de autores, totalizando quatro, sendo dois homens 

e duas mulheres; A região Sul apresenta o maior número de autores, um total de 229, sendo 156 

homens e 73 mulheres; em seguida vem a região Sudeste que também apresenta um número 

considerável de autores, total de 169 autores, sendo distribuídos em 122 homens e 47 mulheres. 

A região Nordeste teve seu destaque devido apresentar a menor diferença entre os gêneros, 

onde em um total de 82, os homens eram 43 e as mulheres 39, já a região Centro-oeste foi a 

única a apresentar um número de autoras superior, sendo 9 mulheres e 6 homens, totalizando 

15 autores (SILVA et al., 2017). 

 Vale salientar que o tema da Governança Corporativa está cada vez mais ativo entre os 

pesquisadores e também em meio às discussões de mercado, principalmente tratando-se de 

empresas que atuam no mercado de ações, sendo a Governança a grande responsável por passar 

confiança e solidez aos acionistas, além de equilibrar essas ações de forma a defender os seus 

interesses e manter os gestores satisfeitos e centrados nos objetivos dos mesmos. Como citado 

no decorrer do texto, os desafios são muitos e a evolução do campo de estudo é crescente, sendo 

de extrema importância a manutenção e desenvolvimento de novos estudos na busca por 

aperfeiçoamento e criação de novos métodos capazes de acompanhar e sanar os desafios 

gerados diariamente neste processo de evolução digital e de mercado. 

 

 Através do Quadro 1 é possível observar os autores, objetivos e principais resultados 

dos estudos sobre a participação feminina na produção cientifica. 

 

Quadro 1 – Pesquisas publicadas sobre participação feminina na produção cientifica 

Autor(es) Objetivos Resultados 

 

 

 

Cruz et al. (2010) 

Analisar os trabalhos 

científicos com abordagem no 

tema “Teoria das “Restrições” 

(TOC), apresentados no 

Congresso Brasileiro de Custos 

(CBC) de 1994 a 2008, por 

meio de um estudo 

bibliométrico”. 

Dentre as análises observadas no 

estudo, quanto à autoria de artigos 

nesta temática, verificou-se que 

relacionado ao gênero, os achados 

apontaram para uma soberania 

masculina, representada por 74,3%, 

enquanto o gênero feminino 

representa 23,7% do total de autores. 

 

 

 

Analisar a participação 

feminina na produção 

científica em contabilidade 

Foram analisados 755 artigos, dos 

quais (58,35%) possuem participação 

feminina. Constatou-se também que 
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Luca et al. (2011) 

publicada nos anais dos 

Encontros da Associação 

Nacional de Pós-graduação e 

Pesquisa em Administração 

[EnANPAD], dos Congressos 

USP de Controladoria e 

Contabilidade e da Associação 

Nacional dos Programas de 

Pós-graduação em Ciências 

Contábeis [ANPCONT]. 

a região Sudeste detém quase metade 

destas produções, e ainda um avanço 

expressivo da participação feminina 

nos artigos do EnANPAD, nos anos 

de 2004 a 2007, acontecendo um 

decréscimo desta participação entre 

os anos de 2007 a 2009. 

 

 

Resende et al. 

(2012) 

Investigar a participação 

feminina na produção 

científica da divisão de 

finanças publicada nos 

EnANPADs de 2000 a 2010 

Do total de artigos analisados, apenas 

27 são de autoria exclusivamente 

feminina e 184 são de autoria mista, 

fazendo assim com que constatassem 

a maioria de produções do gênero 

masculino. 

 

 

Soares et al. 

(2015) 

 

Analisar a participação 

feminina na produção 

científica sobre Estratégia. 

Observou-se que dos 277 artigos 

pesquisados, somente 42 tinham 

autoria exclusivamente feminina. 

Apesar desta constatação, observou-

se um avanço da participação 

feminina no decorrer do período 

estudado. 

 

 

 

Silva, Anzilago e 

Lucas (2015) 

Investigar o perfil das 

publicações em periódicos 

brasileiros sobre gênero no 

campo da contabilidade, em 

particular, aquelas em que as 

questões de gênero 

compreendem o contexto das 

mulheres estudadas. 

Verificou-se que existem poucas 

publicações sobre gênero na área 

contábil, estando as mesmas 

concentradas nos anos 2011 e 2012 e 

que as mulheres representam 67% 

das autorias. 

 

 

 

Morais et al. 

(2016) 

Analisar como se caracteriza a 

participação feminina na 

produção cientifica nas revistas 

brasileiras das áreas de 

Administração e Ciências 

Contábeis. 

Observou-se que a participação 

feminina nos anos de 2013, 2014 e 

2015 foi representada 

respectivamente em 38,04%, 35,93% 

e 38,06% do total de autores. 

 

 

 

Silva et al. (2017) 

 

Analisar a participação 

feminina na produção 

cientifica sobre custos na 

Revista ABCustos. 

Constatou que a participação 

feminina na produção cientifica na 

área de custos é inferior em relação 

ao gênero oposto. As regiões Sul e 

Sudeste se estacam pela maior 

produção de artigos e também pela 

maior disparidade entre os gêneros, 

onde a produção masculina é muito 

superior a feminina. 

Fonte: elaborado pelos autores (2019) 
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3. Procedimentos Metodológicos 

 

A abordagem da pesquisa possui caráter empírico, pois foi realizado um procedimento 

de observação e exame dos artigos publicados nos anais dos principais congressos sobre 

Governança, na busca de encontrar a participação feminina nestas produções. Esses 

procedimentos são analisados em conjunto com o exame de documentos, fotos e vídeos (GIL, 

2002). 

Com relação ao objetivo, o estudo foi enquadrado como uma pesquisa descritiva e 

quantitativa, com análise de conteúdo. Descritiva, pois almeja analisar o perfil dos autores dos 

artigos, demonstrando particularidades quanto ao gênero, aos temas abordados, autores que 

mais publicaram, com o intuito de mostrar particularidades dos mesmos e dos anais dos 

congressos em que estão inseridos, traçando uma linha de características através da análise de 

suas publicações. De acordo com Gil (1999) o foco da pesquisa descritiva é retratar 

propriedades de uma estimada população, fenômeno ou a relação entre as variáveis. E 

quantitativa, pois tem por objetivo analisar a participação feminina na produção de artigos na 

temática de Governança Corporativa, nos Congressos USP de controladoria e contabilidade e 

Congresso UNB, utilizando-se de métodos quantitativos para alcançar o objetivo. O método 

busca minimizar erros sobre os resultados, análise e interpretação, garantindo uma margem de 

segurança sobre os achados. Sendo bastante utilizada em estudos descritivos que buscam 

localizar e relacionar variáveis e a relação de causa entre fatos (RAUPP; BEUREN, 2006). 

Com relação aos procedimentos utilizados no estudo, adotou-se a bibliometria. Segundo 

Oliveira (2013) a utilização da bibliometria é um método primordial para propagação da 

produção científica e sua função é atingida quando da aplicação de uma estratégia capaz de 

mensurar a intervenção dos pesquisadores ou periódicos, propiciando idealizar o perfil e 

tendências, além de revelar áreas temáticas. Portanto, o estudo enquadra-se na bibliometria, 

pois busca uma serie de ligações dos temas, autores e a participação feminina na produção de 

artigos dos principais anais de Governança Corporativa do país. 

 Em relação ao instrumento no processo de coleta dos dados, foi utilizado o Checklist, 

citado por Beuren (2013) como um método de verificação e identificação, se a população dispõe 

de elementos para aplicação da teoria proposta, ou seja, se existe viabilidade prática. Trata 

basicamente de conhecer, de forma ampla a população que será o suporte do estudo. 

Observamos que utilizando esse modelo existe um maior controle da coleta, seguindo um 

padrão e um conjunto de itens, condutas, tarefas. Gerando maior organização e um padrão a ser 

seguido, acompanhando a ordem e sequência estabelecida ao estudo, evitando assim erros ou 

esquecimentos na coleta. 

 A pesquisa teve por base oito quesitos principais, aos quais pretendem identificar 

mediante análise dos anais dos Congressos já citados. Os quesitos são os seguintes:  
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Quadro 2 – Procedimentos para coleta de dados 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2019) 

 

 Quanto ao processo de coleta, o recorte temporal do estudo foi o longitudinal, haja vista 

que serão analisados artigos dos últimos três anos dos principais congressos brasileiros acerca 

do tema da Governança Corporativa: Congresso USP de Controladoria e Contabilidade e 

Congresso UNB, tendo como critério de definição do lapso temporal de 2015 a 2017, o fato de 

um dos congressos analisados ter tido sua primeira edição em 2015 (Congresso UNB). Com 

relação à origem dos dados, a mesma será secundária, pois como citado serão utilizados artigos 

já publicados. 

 A técnica de análise de dados, quanto à classificação dos mesmos, teve abordagem 

quantitativa, com o objetivo de quantificar os achados acerca da análise dos artigos. 

Caracteriza-se por usar técnicas estatísticas na coleta e tratamento dos achados. O método não 

é tão aprofundado na sabedoria sobre os fenômenos, se preocupando mais com o conhecimento 

do todo dos acontecimentos (RAUPP; BEUREN, 2006). 

 Como o objetivo do estudo vai de encontro à ordem quantitativa, utilizam-se técnicas 

da estatística descritiva. Vale salientar que as descobertas através deste método não podem ser 

consideradas como achados absolutos, mas que possuem boa probabilidade de serem. Com o 

uso de testes estatísticos é possível identificar, em números, a probabilidade de acerto ou 

margem de erro acerca do achado. Logo, o mesmo caracteriza-se por seu procedente grau de 

assertividade, tornando assim bastante aceito por estudiosos com fins de ordem quantitativa 

(GIL, 2009). 

 Houve uma limitação acerca do desenvolvimento da pesquisa na coleta dos 

dados devido a problemas no website do Congresso ANPCONT, ao qual não estavam 

disponíveis os anais e artigos dos anos necessários para realizar a análise na presente pesquisa, 

impossibilitando a análise nos anais do Congresso ANPCONT, restringindo-se aos anais USP 

e UNB. O trabalho seguiu com a análise dos anais dos outros dois congressos, que estão entre 

os principais que abordam o tema de Governança Corporativa no Brasil, seguindo-se as 

evidências empíricas anteriores (DUARTE et al., 2012; CUNHA; MOURA; SANTANA 

,2013). 

 

 

4. Resultados 

 

A Tabela 1 representa a quantidade de artigos publicados nos congressos pesquisados 

nos anos de 2015 a 2017. Houve a divisão dos artigos de tal forma: (1) Artigos produzidos 

apenas com mulheres; (2) Artigos produzidos apenas com homens e (3) Artigos com produção 

mista, ou seja, com homens e mulheres. 

Nº QUESITOS

1
Distribuição dos artigos dos anais pesquisadose relação ao gênero dos autores, análise dos artigos 

publicados por ano.

2 Distribuição dos artigos por número de autores, análise quanto ao número de autores por ano.

3 Quantidade de autores por gênero.

4 Quantidade de autores por gênero distribuidos pelas regiões brasileiras, análise por região/ano.

5 Abordagem dos artigos publicados nos anais.

6 Temáticas mais abordadas nos artigos publicados nos anais pesquisados.

7 IES com maior número de autores que publicam nos anais pesquisados.
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Tabela 1 – Distribuição dos artigos dos Anais pesquisados em relação ao gênero 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

Conforme dados da Tabela 1, com base nos artigos distribuídos por ano, pode-se 

observar que no ano de 2015 (25) houve um maior volume de artigos produzidos na temática 

da Governança Corporativa, provavelmente impulsionado pela publicação do IBGC da sua 5ª 

edição do Manual de Boas Práticas de Governança Corporativa; seguido pelo ano subsequente 

2016 (24) com um volume um pouco inferior; já em 2017 (16), houve uma queda significativa 

da produção do tema, chegando a (-36,00%) inferior em relação ao ano de 2015 e de (-33,33%) 

inferior ao ano de 2016. 

Em relação ao gênero dos autores dos artigos analisados (65), é possível verificar através 

da Tabela 1 que a quantidade de artigos produzidos apenas por mulheres (08) é inferior aos que 

foram produzidos apenas por homes (21), corrobando com as pesquisas de Silva et al., (2017), 

Resende et al., (2012), Luca et al., (2011) e Cruz et al., (2010), que usaram como base de suas 

pesquisas temas específicos relacionados a Contabilidade e Administração. 

Quanto à distribuição dos artigos por números de autores, através da análise por ano, a 

Tabela 2 vem expondo essas informações. Uma primeira observação que pode ser constatada é 

o fato de que apenas um artigo apresentou o número de 5 autores, sendo este no ano de 2015, 

os demais (64) tiveram números inferiores de autores. 

 

Tabela 2 – Distribuição dos artigos por número de autores, análise por ano. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

No que tange a quantidade de autores nos artigos analisados, é possível observar que os 

trios (três autores) são maioria nestas produções, estando presentes em 26 artigos, dos 65 

analisados, corrobando com os achados de Silva et al., (2017), que realizaram um trabalho 

bibliométrico com os artigos publicados na revista ABCustos, acerca da temática de custos. Na 

sequência tem-se as duplas (dois autores) com um número de 19 artigos e os trabalhos com 4 

Artigos apenas com mulheres 4 1 3 8

Artigos apenas com homens 7 10 4 21

Artigos com homens e mulheres 14 13 9 36

Total 25 24 16 65

Artigos publicados/Ano
2015 2016 2017 Total

1 autor 2 0 0 2

2 autores 7 6 6 19

3 autores 10 12 4 26

4 autores 5 6 6 17

5 autores 1 0 0 1

Total 25 24 16 65

2015 2016 2017 Total
Número de Autores/Ano
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autores, que tiveram um total de 17 artigos. Com apenas 1 autor, só houveram 2 artigos dentre 

os analisados. 

 No que se relaciona a quantidade de autores por gênero, na Tabela 3 pode-se observar 

em termos de quantidade de autores por gênero de uma forma geral, como também por uma 

perspectiva de quantidade por ano, podendo assim realizar uma análise de evolução dos gêneros 

através da quantidade apresentada. 

 

Tabela 3 – Quantidade de autores por gênero 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

 Diferente dos resultados apresentados em estudos anteriores que analisaram a 

participação feminina na produção científica em outras áreas da contabilidade, como é o caso 

de Silva et al., (2017) e Soares et al., (2014), em que a participação feminina foi inferior em 

todos os anos analisados em seus estudos, pode-se observar na Tabela 3 que em 2 anos, dos 3 

anos analisados, as mulheres tiveram uma produção superior à dos homens (2015 e 2017) e 

apenas no ano de 2016 os homens obtiveram produção superior. Porém, se analisar a quantidade 

em geral dos 3 anos analisados, os homens ainda possuem produção superior (35) em 

comparação as mulheres (30), corrobando neste quesito com a pesquisa dos autores citados 

acima. 

 Ainda relacionado ao gênero dos autores, na Tabela 4 é possível analisar quanto às 

regiões do país e a quantidade de autores do gênero masculino e feminino. Foram observados 

os autores quanto à região através de suas origens institucionais e acadêmicas. 

 

Tabela 4 – Quantidade de autores por gênero divididos por região/ano 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

Baseando-se na Tabela 4 pode-se verificar que a região com a menor quantidade de 

autores é o Norte, apresentando apenas uma autora e nenhum autor nos anais pesquisados. As 

regiões Nordeste e Sul foram as que mais tiveram artigos nestes congressos, ambas com 22 

autores, porém com números diferentes em relação ao gênero, no Nordeste tanto autores quanto 

autoras obtiveram a mesma quantidade (11), enquanto na região Sul, houve número superior de 

homens (13) em relação às mulheres (9). A região Sudeste, assim como o Sul teve destaque 

com a quantidade de autores (9) superior à quantidade de autoras (6) e representando o segundo 

maior número de artigos destes anais. Já na região Centro-Oeste o destaque foi pelo fato de ter 

Autores (H) 12 17 6 35

Autoras (M) 13 7 10 30

Total 25 24 16 65

Artigos publicados/Ano
2015 2016 2017 Total

Ano M H M H M H M H M H M H

2015 0 0 5 3 2 1 3 4 3 4 13 12

2016 0 0 3 5 0 1 1 4 3 7 7 17

2017 1 0 3 3 1 0 2 1 3 2 10 6

Total 1 0 11 11 3 2 6 9 9 13 30 35

TotalNorte Nordeste Centro Oeste Sudeste Sul
Região
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artigos de ambos os gêneros e o número de autoras (3) ter sido superior ao de autores (2), assim 

como no Norte, mas que nesse caso houve artigos de ambos os gêneros, este resultado também 

se alinha aos achados de (SILVA et al., 2017). 

 As duas tabelas a seguir foram desenvolvidas através da técnica de análise de conteúdo. 

Na Tabela 5, identifica-se a decorrência enquanto a abordagem mais utilizada nos artigos 

analisados nestes congressos.  

 

Tabela 5 – Abordagem dos artigos publicados nos Anais 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

Conforme observado na Tabela 5, é possível evidenciar que a forma de abordagem mais 

utilizada nos artigos analisados é a quantitativa (35), em confronto com a qualitativa (30 

produções). Ao analisar esses números ano a ano, pode-se observar que a superioridade de 

estudos com abordagem quantitativa se mantém em 2 anos, sendo eles o de 2015 com 14 artigos 

contra 11 artigos com abordagem qualitativa e em 2017, quando teve 10 artigos contra 6 artigos 

que usaram a abordagem qualitativa. Enquanto que no ano de 2016 a abordagem qualitativa se 

destacou alcançando o número de 13 artigos e a quantitativa com 11 artigos, em que teve 

superioridade dentre as duas abordagens citadas. 

No que diz respeito às temáticas mais abordadas nos artigos dos congressos analisados, 

na Tabela 6 pode-se observar todas as temáticas trabalhadas. A tabela foi organizada de forma 

a se identificar de forma decrescente, do tema mais abordado aos que menos foram utilizados 

nos artigos. 

 

Tabela 6 – Temáticas mais abordadas nos artigos publicados nos anais pesquisados 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

 Na tabela 6 observa-se que a temática com maior expressão entre os trabalhos analisados 

é a de Governança Corporativa (36), que além de ser a mais utilizada de uma forma geral, 

2015 2016 2017 Total

14 11 10 35

11 13 6 30

25 24 16 65

Abordagem

Quantitativa

Qualitativa

Total

2015 2016 2017 Total

Governança Corporativa 12 13 11 36

Gênero 4 3 2 9

Teoria da Agencia 4 2 3 9

Governança Pública 4 3 0 7

Lei Sarbanes Oxley 1 0 0 1

Comite de Auditoria 0 1 0 1

Conselho de Administração 0 1 0 1

Dualidade de CEO 0 1 0 1

Total 25 24 16 65

Temáticas mais abordadas
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também foi a mais utilizada se observado ano a ano. Em sequência, houve duas temáticas com 

a mesma quantidade de artigos, sendo a de Gênero (9) e Teoria da Agência (9), e ainda a 

Governança Pública (7), tema que vem ganhando cada vez mais proporção, haja vista as 

mudanças que vem acontecendo na Contabilidade Pública, como citado por Darós et al., 2009 

e Nascimento, 2015. Não menos importante, mas em menor proporção houve 4 temáticas que 

foram utilizadas em um artigo cada, sendo elas: Lei Sarbanes Oxley, Comitê de Auditoria, 

Conselho de Administração e Dualidade de CEO. Cabe ressaltar que todas as temáticas 

abordadas tem relação direta com a temática da Governança Corporativa, estando voltadas, em 

sua maioria, para os mecanismos de controle da CG. 

 Na Tabela 7 apresenta-se a vinculação desses autores a suas IES e a identificação das 

que tiveram os maiores números de autores no período analisado dos anais pesquisados. 

 

Tabela 7 – IES com maior número de autores que publicaram nos anais pesquisados 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

 Na tabela 7 pode-se observar que a IES que detém o maior número de autores com 

publicação nos anais pesquisados é a FURB (8), merecendo destaque também a IES UFPB (7), 

com apenas um autor a menos que a anterior. Na sequência têm-se seis IES com a quantidade 

de 6 autores, sendo elas UFES, UFC, UNISINOS, USP,UFPR e UFPB, algumas delas inclusive 

já tendo sido destaque em outras temáticas abordadas anteriormente, como a UNISINOS e USP, 

como nos estudos de Silva et al., (2017). 

 Aparecem entre os anais analisados sete IES que tiveram um número inferior as demais, 

alcançando 2 autores cada, sendo elas: UNB/UFPB/UFRN, UFRN, UNESC, FUCAPE, UFMS, 

UFSC E UFMG. Além das IES citadas neste e no parágrafo anterior, houveram ainda 18 IES 

que tiveram um autor representando nos anais pesquisados, que não foram citadas por uma 

questão de extensão da tabela. 

2015 2016 2017 Total

FURB 5 2 1 8

UFPB 2 5 0 7

UFES 3 0 0 3

UFC 1 2 0 3

UNISINOS 1 2 0 3

USP 1 2 0 3

UFPR 0 2 1 3

UFBA 1 1 1 3

UNB/UFPB/UFRN 2 0 0 2

UFRN 0 0 2 2

UNESC 0 0 2 2

FUCAPE 1 0 1 2

UFMS 1 1 0 2

UFSC 0 2 0 2

UFMG 0 1 1 2

Demais IES com apenas 1 artigo 7 4 7 18

Total 25 24 16 65

IES com maior número de autores/ano
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 De forma geral, obtivemos muitos achados acerca da participação feminina na produção 

científica sobre a Governança Corporativa, por exemplo, a pequena disparidade entre os 

gêneros, com apenas 4 autores homens a mais que mulheres. Os artigos mistos como os mais 

realizados em mais da metade dos artigos, assim como os trios (três autores) sendo a maioria 

nas produções publicadas. As regiões com maior destaque foram a Nordeste e a Sul, ambas com 

um total de 22 autores; a abordagem mais utilizada nos trabalho analisados foi a quantitativa. 

Quanto à temática, a que mais abordada foi a Governança Corporativa, sendo utilizada em mais 

da metade dos artigos; quanto as IES o destaque nestes achados foi a FURB, com um total de 

oito autores, seguido bem próximo da UFPB com apenas um autor a menos. 

 

 

 

5. Considerações Finais 

 

 Este trabalho teve por objetivo verificar a participação feminina na produção científica 

sobre Governança Corporativa nos principais Congressos Brasileiros acerca da temática, sendo 

o Congresso UNB e Congresso USP de Controladoria e Contabilidade. Baseando-se nos 

achados é possível traçar fatos relacionados à participação feminina, como a evolução desta 

participação no decorrer do tempo, estando neste estudo as quantidades de autores (35) e autoras 

(30) bem próximas da igualdade. 

 Por meio dos resultados foi possível identificar que os artigos mistos (36) foram maioria 

nas produções e que os artigos formados apenas por homens (21) ainda possui um número 

superior que os formados apenas por mulheres (08). Com relação a quantidade de autores, a 

maioria dos trabalhos foi desenvolvida por três autores (26), seguida de forma não tão 

aproximada por duplas (19) e quartetos (17). Apenas 2 trabalhos foram realizados por um autor 

e somente 1 artigo publicados com autoria de 5 pessoas. 

 Relacionado as regiões do país que obtiveram destaque no número de autores, a região 

Nordeste (22) e a Sul (22) se sobressaíram as demais. A região Nordeste chama atenção ao fato 

de ser a única que houve a mesma quantidade de autores (11) e autoras (11), mas somente nas 

regiões Norte com uma mulher e nenhum homem e na região Centro Oeste que teve duas 

autoras e apenas um autor, em que as mulheres tiveram números superiores de produções 

cientificas nos anais pesquisados. 

 No que tange a abordagem de pesquisa mais utilizada nos estudos, a abordagem 

quantitativa (35) se sobressaiu à qualitativa (30). Com relação as temáticas mais recorrentes 

nos artigos analisados, a mais apresentada foi a Governança Corporativa (36), quantidade bem 

superior as demais como: Gênero (9) e Teoria da Agência (9), que em linhas gerais, estão 

associadas a temática da GC. Relacionado ao vínculo dos autores a IES, houveram dois grandes 

destaques, sendo a FURB (8) a que mais teve autores, seguida de próximo da UFPB (7), 

figurando as duas de forma isolada com essas quantidades em relação as demais. O último dado 

pesquisado diz respeito aos autores que mais publicaram, neste caso o destaque foi para 

Alexandre Fernandes Monteiro com dois artigos nos anais pesquisados; os demais autores 

apresentaram apenas um artigo publicado, salientando-se que esta pesquisa analisou os anos de 

2015, 2016 e 2017. 

 Os resultados abrangidos neste artigo possibilitaram efetuar o mapeamento da produção 

cientifica sobre a Governança Corporativa em dois dos principais Congressos do país com 

artigos nesta temática. Baseado nas informações coletadas e apresentadas pode-se observar que 

a participação feminina apresenta uma evolução no decorrer do tempo, demonstrada através 
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deste artigo em uma diferença pequena em relação à produção masculina. Tanto que em relação 

às regiões do país, duas delas (Norte e Centro Oeste) apresentaram um número de autoras 

superior, na região Nordeste os gêneros tiveram o mesmo número de artigos publicados e 

somente nas regiões (Sul e Sudeste) os homens apresentaram superioridade, assim como em 

estudos já realizados. 

Houve uma limitação na pesquisa devido a problemas apresentados no site do 

Congresso ANPCONT, que inicialmente foi objeto de estudo, tornando inviável a coleta dos 

artigos nos anos pesquisados. Como sugestão para futuras pesquisas, recomenda-se a inclusão 

de outros periódicos nacionais e internacionais, de forma que possa compreender de maneira 

mais abrangente a evolução da participação feminina sobre a produção científica de Governança 

Corporativa. 
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RESUMO 

O objetivo geral deste estudo é realizar um comparativo dos cursos de graduação em Ciências 

Contábeis do município de Mossoró-RN através dos dados e parâmetros estabelecidos do 

ENADE. Esta pesquisa configura-se como descritiva e qualitativa, fundamentando-se na 

pesquisa bibliográfica e documental. Os procedimentos aplicados foram realizados por meio de 

fontes primárias e secundárias. Os dados primários foram coletados por meio de uma pesquisa 

documental baseada em dados oficiais. Já os dados secundários fundamentaram-se no estudo 

bibliográfico. Foram analisadas as instituições de ensino superior de Mossoró-RN públicas – 

UERN e UFERSA, e privadas – UNP e MC nas últimas edições do ENADE – 2012 e 2015, 

com o intuito de comparar o desempenho obtido pelas instituições. Entre os principais 

resultados obtidos nesse trabalho, destaca-se um melhor desempenho das intuições públicas 

sobre as intuições privadas de ensino, quando analisadas notas médias tanto no componente de 

formação geral quanto no de formação específica. Além disso, os dados demonstram também 

que o conceito geral das IES públicas é superior das IES privadas, corroborando a achados de 

estudos anteriores. 

Palavras-chave: ENADE. Ciências Contábeis. Avaliação. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Comumente existe uma dúvida entre os estudantes que vão prestar vestibular, supondo 

que após um ano ou mais de estudo, tudo se mostre recompensado, o candidato é aprovado e 
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selecionado para duas instituições, uma pública e outra privada, passa-se então para o próximo 

estágio, a dúvida. “Estudar em faculdade particular ou pública? O que levar em conta na hora 

de decidir em qual faculdade estudar? Quais as diferenças entre elas? ” É preciso fazer uma boa 

avaliação das principais diferenças entre cada tipo de Instituição de ensino superior (IES). 

Para isso, hoje pode-se contar com o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes 

(ENADE). Menaldo (2018) dispõe que antes era feito a avaliação do nível de conhecimento dos 

estudantes através do Exame Nacional de Cursos (Provão), entre os anos de 1996 a 2003, que 

em seguida foi substituída pelo ENADE em 2004. O autor explica ainda que o ENADE objetiva 

avaliar o rendimento dos alunos dos cursos de graduação com relação aos conteúdos 

programáticos estabelecidos pelas diretrizes de cada curso, o desenvolvimento de competências 

e habilidades para formação e o nível de conhecimento geral dos estudantes. 

O que antes não seria uma dúvida, pois a universidade pública sempre era a melhor 

opção sem questionamento algum, nos últimos anos as faculdades privadas vêm atraindo 

interesse de candidatos e ganhando seu espaço e confiabilidade, tanto quanto as instituições 

federais e estaduais. Segundo Menaldo (2018) quando os resultados do ENADE são fornecidos 

aos cursos de graduação das IES, é possível medir a qualidade dos cursos e permitir ações de 

melhorias das políticas públicas de ensino, o que cria uma base de dados para futuros 

ingressantes no ensino superior que ainda estejam tomando a decisão de escolha da instituição.  

Diante disso, a pesquisa pretende resolver a seguinte questão-problema: Tomando-se 

como base os parâmetros do ENADE, as instituições públicas de ensino superior de 

Mossoró-RN apresentam melhor desempenho frente às instituições privadas? O objetivo 

geral deste estudo é, portanto, realizar um comparativo dos cursos de graduação em Ciências 

Contábeis do município de Mossoró-RN através dos dados e parâmetros estabelecidos do 

ENADE. Tendo como objetivos específicos: evidenciar qual tipo de IES possui o curso com 

melhor nível de ensino de acordo com dados do ENADE; e identificar os índices de qualidade 

entre os dois tipos de instituições, medidos através dos componentes: formação geral e 

formação específica. 

A metodologia aplicada para alcançar tal finalidade é a descritiva e qualitativa. Os dados 

primários foram coletados por meio de uma pesquisa documental baseada em dados oficiais. Já 

os dados secundários fundamentaram-se no estudo bibliográfico de artigos, revistas, livros, 

pesquisas eletrônicas, e periódicos nacionais. 

O presente trabalho encontra-se dividido em cinco seções, incluindo esta introdução, em 

que pode ser observado um breve resumo sobre o assunto pesquisado. Na segunda seção, 

apresenta-se o referencial, que traz a fundamentação teórica ao trabalho, com base em revisão 

bibliográfica. Em seguida, tem-se definida a metodologia utilizada para o alcance do objetivo 

da pesquisa. Logo após, são apresentados os resultados do estudo e por fim, as conclusões, 

sugestões e recomendações da presente pesquisa. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O sistema de avaliação do ensino superior no Brasil produz indicadores e um sistema 

de informações que subsidia tanto o processo de regulamentação, exercido pelo Ministério da 

Educação (MEC), como garante transparência dos dados sobre qualidade do ensino superior a 

toda sociedade. Os métodos usados para a produção de indicadores de qualidade e os processos 

de avaliação de cursos desenvolvidos pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP) são: o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes 

(ENADE) e as avaliações in loco realizadas pelas comissões de especialistas. 
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2.1 Ensino Superior no Brasil 

 

Segundo Cardim (2015), falar sobre a educação hoje, no Brasil, é um grande desafio. 

Se, por um lado, pode reconhecer avanços significativos, por outro lado ainda temos problemas 

que precisam ser enfrentados com urgência para que o país consiga atingir o crescimento a que 

se propõe – inclusive no cenário internacional. Ao se falar de avanços, portanto, não se pode 

esquecer que eles trazem consigo a obrigação de readequação de visão sobre o assunto, 

atualizações profissionais e, principalmente, um novo comportamento dos 

principais players envolvidos: governo, instituições de ensino, professores, alunos e mercado 

de trabalho. 

Na compreensão de Hermida (2012), noPlano Nacional de Educação (PNE), a educação 

é entendida como um instrumento de formação ampla, de luta pelos direitos da cidadania e da 

emancipação social, deve contribuir para o aprimoramento do indivíduo e da sociedade para a 

construção coletiva de um novo projeto de inclusão e de qualidade social para o Brasil. O plano 

apresenta a educação como um instrumento fundamental, que deveria contribuir para o 

desenvolvimento econômico, social, cultural e político do país, além de garantir os direitos 

básicos da cidadania e da liberdade social. 

Cardim (2015) acrescenta que o Ensino Superior, dentro desse novo cenário, é aquele 

com mais desafios. É nele que vemos uma inversão de valores mais acentuada que resulta na 

ascensão do populismo em detrimento da meritocracia e, tão grave quanto isso, na banalização 

da educação pelos chamados “massificadores”. Ou seja: deixa-se de lado a importância da 

qualidade do ensino e do reconhecimento dos esforços individuais dos alunos para ampliar o 

número de diplomados. O resultado é um mercado de trabalho insatisfeito com os jovens 

profissionais e, consequentemente, uma produção (intelectual, de produtos ou de serviços) com 

qualidade aquém do esperado e do necessário. Não é preciso discorrer sobre a cadeia de outros 

efeitos provocados por essa irresponsável percepção de que a educação deve ser padronizada e 

massificada: eles estão presentes em nosso dia a dia. 

A educação superior no Brasil vem se expandindo de modo acelerado desde a segunda 

metade da década de 1990, sobretudo por meio de IES privadas. Em lugar da indissociabilidade 

entre o ensino e a pesquisa e da universidade como referência para a expansão do sistema, 

adotaram-se os princípios da diversificação e da diferenciação, assim como a criação e o 

fortalecimento da instituição não universitária, voltada exclusivamente para o ensino 

(CATANI; OLIVEIRA; MICHELOTTO, 2010). 

Segundo Vinhais (2013), é possível observar três fases da expansão do ensino superior 

no Brasil: (a) a primeira fase, entre os anos de 1998 a 2002, é caracterizada pelo aumento do 

número vagas e o aumento dos cursos nas Ifes; (b) na segunda fase (2003-2006), tem-se a 

expansão de oferta de cursos e vagas direcionadas ao interior em diversos estados do Brasil. 

Essa interiorização, objetivava atender às demandas regionais. É possível identificar, nesse 

período, a criação de diversas Ifes, bem como a consolidação dos campi de algumas instituições 

já existentes; e (c) a terceira fase da expansão se consolidou pelo Decreto nº 6.096/2007, que 

instituiu o Reuni (Reestruturação e Expansão das Universidades Federais. 

 

2.2 Ensino Superior no RN 

 

Segundo Oliveira (2015), o estado do Rio Grande do Norte, até 2013, possuía 25 IES, 

sendo 21 privadas e 5 públicas. Entre as IES públicas, duas são universidades federais – 
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Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e Universidade Federal Rural do 

Semiárido (UFERSA), e uma universidade estadual, a Universidade do Estado do Rio Grande 

do Norte (UERN) e dois institutos (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 

Grande do Norte (IFRN) e Instituto Estadual de Educação Superior Presidente Kennedy 

(IFESP). 

Oliveira (2015) discorre que com relação à quantificação de matrículas nos cursos de 

graduação presencial das instituições públicas e privadas, aumentaram, no geral, em 27% no 

Rio Grande do Norte, no período de 2009 a 2013, passando de 83.091 para 113.975. As IES 

públicas detêm 44,6% das matrículas, e as privadas 55,3%. Nas públicas, o aumento de 

matrículas foi de 22%, e nas privadas chegou a 31,1%. O crescimento do número de matrículas 

nas IES privadas acontece de modo crescente e contínuo, enquanto que nas IES públicas há 

oscilação, inclusive com taxa de crescimento negativa (-0,6% no ano de 2010). Mesmo assim, 

o aumento nas IES públicas foi menor em relação à expansão de matrículas na rede privada que 

apresentou um aumento significativo. 

O número de cursos de graduação presencial nas IES do Rio Grande do Norte totaliza 

463, segundo Oliveira (2015), no período de 2009 a 2013, sendo que, em 2013, as públicas 

detinham 60% dos cursos e superam em 93 cursos as IES privadas. O aumento de cursos nas 

IES públicas foi de 45, e, na rede privada, ficou em 41 cursos. Embora os dados apresentem o 

domínio das IES públicas no que diz respeito ao número de cursos de graduação presencial, é 

importante observar que houve um decréscimo de 3,4% em 2013. Na rede privada, em 2011 e 

2012, ocorreu um pequeno aumento, voltando a ter um crescimento maior em 2013, totalizando 

185 cursos. 

 

2.3 Conceito, Função e Objeto do ENADE 

 

 Segundo o Inep (2015) O Enade é o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, 

um dos procedimentos de avaliação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(SINAES). Sua função é avaliar o rendimento dos alunos que estão ingressando e concluindo 

cursos de graduação, em relação aos conteúdos programáticos, habilidades e competências 

adquiridas em sua formação. 

 Verhine e Dantas (2005) explicam que o Enade avalia os alunos com relação aos 

conteúdos fornecidos pelas orientações curriculares dos seus respectivos cursos de graduação. 

Também avalia a adequação a novos requisitos providos da evolução do conhecimento e suas 

competências para compreender assuntos relativos a questões brasileiras e internacionais e 

outras áreas de conhecimento. 

Como dispõe o INEP (2015), o Enade tem por objetivo conferir se o desempenho dos 

estudantes está acordo com os conteúdos programáticos e grades curriculares de seus 

respectivos cursos de graduação; com suas habilidades para ajustamento às exigências 

decorrentes da evolução do conhecimento, e com suas competências para compreender temas 

específicos de sua profissão, ligados tanto a realidade brasileira como também a realidade 

mundial e a outras áreas do conhecimento. 

   

2.4 Surgimento do ENADE 

Segundo Verhine e Dantas (2005), a avaliação do ensino superior no Brasil surgiu na 

década de 90 quando o governo brasileiro criou a lei nº 9.131 que estabelecia o Exame Nacional 

de Cursos - ENC. O objetivo era aplica-lo a todos os alunos que estivessem concluindo seus 

respectivos cursos. Foi incluindo também a esse sistema o Censo de Educação Superior e a 
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Avaliação das Condições de Ensino, que eram executados através de visitas de comissões 

externas às instituições de ensino, mas ainda assim o ENC, chamado de “Provão”, sempre foi 

o centro do sistema. Era obrigatória a participação dos estudantes no exame, aquele que se 

recusasse a fazê-lo não obtinha o diploma de graduação. Através de correio, cada aluno recebia 

seu resultado e indicação da sua classificação percentílica dentro da distribuição de notas no 

campo de conhecimento. 

Santos e Cerqueira (2009), afirmam que a partir dos primeiros resultados, esse Provão 

começou a ganhar a simpatia das instituições públicas, uma vez que os cursos que obtiveram 

melhores resultados estavam vinculados às IES públicas. 

 Verhine e Dantas (2005) explicam ainda que com o passar do tempo o provão se tornou 

importante para educação superior do Brasil, seus resultados permitiam uma classificação anual 

dos cursos do mercado baseado no nível dos estudantes das instituições e assim ajudava os 

alunos que ainda iriam ingressar no ensino superior a escolher o curso e a instituição que 

desejaria estudar. O Provão teve um grande crescimento, mas apesar de sua larga aceitação foi 

bastante criticado por membros acadêmicos e especialistas, que pediam por sua mudança. Após 

muitos debates no ano de 2002, durante a campanha presidencial, logo depois de ter o cargo 

assumido, sua administração formou uma comissão que ficou responsável por sugerir novas 

mudanças ao sistema de avaliação, Provão. 

Em 1º de janeiro de 2003, houve uma grande mudança política com a vitória do Partido 

dos Trabalhadores nas eleições presidenciais e a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 

Assumiu o governo, assim, um partido que integrava a oposição ao governo anterior e cujo um 

dos slogans era “acabar com tudo que está aí” (DURHAM, 2003). 

Oliveira (2015) aumenta que o marco inicial das modificações introduzidas na educação 

superior, promovidas pelo então presidente Luis Inácio Lula da Silva, considerado popular e 

democrático, se refere à criação de amplo grupo de trabalho (GT), visando criar um escopo para 

tais mudanças. Esse GT ficou encarregado de analisar e traçar um perfil contextualizado da 

educação superior do Brasil, bem como apresentar um plano de ação para reestruturação, 

desenvolvimento e democratização das Ifes. 

Em agosto de 2003 surgiu a ideia de um novo sistema, o Sistema Nacional de Avaliação 

da Educação Superior - SINAES, que passou por um período de discussão no congresso até ser 

instituído formalmente através da lei federal nº 10.861 em 14 de abril de 2004, trazendo uma 

nova forma de avaliação para exame dos cursos, o Exame Nacional de Avaliação do 

Desempenho de Estudante - ENADE.  

 

2.5 Órgão responsável pelo ENADE  

 

O órgão responsável pelo Enade é o sistema conhecido por SINAES (Sistema Nacional 

de Avaliação da Educação Superior). O Manual do Enade (2015) explica que o mesmo é 

composto também pelos processos de Avaliação de Cursos de Graduação e de Avaliação 

Institucional. A união desses processos junto ao ENADE permite conhecer de forma mais 

profunda o modo de funcionamento e a qualidade dos cursos e das instituições de educação 

superior avaliadas. 

Dotta (2012) acrescenta dizendo que o SINAES tem seus procedimentos avaliativos 

regulamentados mediante a Portaria MEC nº 2.051, de 9 de julho de 2004, já na gestão do 

ministro da educação Tarso Genro. 

De acordo com o MEC (2015), o órgão responsável pela coordenação e supervisão é a 

CONAES – Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior.  
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 A Lei que regulamenta o SINAES, o CONAES, e também o ENADE, é a lei Nº 10.861, 

de 14 de abril de 2004. No Art. 1º se encontra a instituição do SINAES, e o Enade, por sua vez 

é regulamentado pelo Art. 5º. 

 

2.6 Funcionamento do ENADE 

 

 Dotta (2012) argumenta que o ENADE acontece de forma trienal, é aplicado para os 

alunos que estão ingressando e concluindo cursos nas IES. A coleta de dados é feita por meio 

de quatro instrumentos que são: 1) prova; 2) questionário de impressões sobre a prova; 3) 

questionário socioeconômico; 4) questionário aplicado aos coordenadores de curso. 

Motta (2011) explica que um dos desafios do Enade é a validação por meio de uma 

prova escrita e presencial composta por questões quantitativas e qualitativas, voltadas para 

assuntos específicos da linha de formação do curso, questões relacionadas à realidade brasileira 

e mundial, bem como as questões voltadas para a formação geral, se o Projeto Pedagógico do 

Curso está em consonância com a necessidade do processo ensino aprendizagem X prática 

profissional. 

 O Inep (2015) relata que o ENADE é aplicado por Unidade de Observação. Essa unidade 

é o conjunto de cursos que compõe uma área específica de uma IES onde se enquadra o exame, 

em um determinado município. Quando essas unidades só contêm um ou até mesmo nenhum 

concluinte participante, fica Sem Conceito (SC) nos índices do Conceito Enade, que é um 

indicador de qualidade que avalia o desempenho dos estudantes a partir dos resultados obtidos. 

Ele é divulgado anualmente para os cursos que tiveram estudantes concluintes participantes do 

ENADE. 

O Conceito ENADE, como mostra o INEP (2012) é calculado por área de avaliação e 

para cada curso de uma IES, em um mesmo município, isto é, o cálculo não necessariamente, 

incide sobre o desempenho de um curso em particular, mas sim sobre a unidade de observação. 

O resultado diz respeito ao grupo de cursos que formam uma área de avaliação específica do 

ENADE de uma IES em um município específico. 

Até 2014, o Conceito Enade era calculado para cada Unidade de Observação, 

constituída pelo conjunto de cursos que compõe uma área de avaliação específica do Enade, de 

uma mesma IES em um determinado município. A partir de 2015, o Conceito Enade foi 

calculado para cada Curso de Graduação avaliado. 

A partir de 2008, o Conceito Enade passou a considerar em seu cálculo apenas o 

desempenho dos alunos concluintes, inscritos na condição de regular, que compareceram ao 

exame. 

O Conceito Enade é uma variável discreta que assume valores de 1 a 5, resultantes da 

conversão do valor contínuo calculado conforme definido na Tabela 1.1. 
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Os cursos com menos de 2 (dois) concluintes participantes no Exame não obtêm o 

Conceito Enade, ficando “Sem Conceito (SC) ”. Isso ocorre para preservar a identidade do 

estudante, de acordo com o exposto no § 9º do artigo 5º da Lei nº 10.861, de 14 de abril de 

2004. 

 

2.7 Estudos empíricos anteriores relacionados ao ENADE 

 

 Nesta seção serão apresentados resultados de estudos empíricos anteriores relacionados 

ao ENADE, contribuindo para o levantamento de informações que darão suporte para a análise 

dos resultados do presente estudo. Para tanto, foi feita uma busca nas seguintes plataformas: 

Google Acadêmico e Spell. 

 Silva (2008) realizou em seu trabalho uma discussão sobre o resultado do Exame 

Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) – 2006 para o curso de Ciências Contábeis, 

com base em uma análise documental do relatório do ENADE/2006 aponta uma breve 

retrospectiva quantitativa no ensino superior brasileiro, esclarece sobre o ENADE e analisa o 

resultado para o curso de Ciências Contábeis. Este estudo foi um dos pioneiros sobre a temática, 

suscitando reflexões e sugestões para futuras pesquisas.  

Santana e Araújo (2011) buscaram, em sua pesquisa, analisar o reflexo do perfil dos 

professores no conceito obtido no ENADE 2006 pelas instituições nas quais ensinam. O 

resultado estatístico encontrado por meio da correlação bivariada permitiu verificar que não há 

correlação entre o conceito do ENADE 2006 e o perfil dos professores das universidades 

pesquisadas. 

 Cavalcante et al. (2011) investigaram se há correlação entre a adequação ao Currículo 

Mundial de Contabilidade pelas universidades federais do país e o desempenho dos seus 

graduandos de Ciências Contábeis no Exame Nacional de Desempenho de Estudante (Enade). 

Os resultados evidenciam que os currículos das IESs pesquisadas apresentam menos de 50% 

de adequação às disciplinas sugeridas pelo Currículo Mundial de Contabilidade e que várias 

disciplinas ofertadas pelas universidades federais brasileiras não guardam correspondência com 

o Currículo Mundial. Além disso, o resultado do teste de correlação de Spearman revelou que 

não há correlação entre a adequação pelas universidades federais brasileiras ao Currículo 

Mundial e o conceito Enade obtido pelas IESs, em 2006. 



 
 

427 
 

UERN | Mossoró – RN, 02 a 06 de setembro de 2019 
VI CONgest – Congresso de Economia & Gestão 

Barbosa, Freire e Crisóstomo (2011), em sua pesquisa, analisaram possíveis relações 

entre indicadores de gestão e desempenho discente - avaliado através do Exame Nacional de 

Desempenho dos Estudantes (ENADE). Para tanto, pesquisou-se uma amostra de 52 IFES no 

período de 2006 a 2008. Os resultados indicam que, de fato, alguns indicadores de gestão 

parecem ser capazes de influenciar o desempenho discente. Este é o caso, por exemplo, do custo 

por aluno que apresentou um efeito positivo sobre o desempenho dos alunos. 

Rocha, Figueirêdo Junior e Correa (2012) buscaram comparar o desempenho do curso 

de Ciências Contábeis da Universidade Federal do Ceará (UFC) no Exame Nacional de 

Desempenho de Estudantes (ENADE) 2006 com os desempenhos do mesmo curso das demais 

IES do país, a fim de extrair recomendações para avanço do mesmo e de cursos de outras IES. 

Com os resultados obtidos, foi revelado que a UFC se posicionou entre as 6 IES com mais alto 

conceito no ENADE 2006, principalmente devido ao desempenho dos seus alunos concluintes. 

Além disso, comparação mais refinada com outras IES que obtiveram conceito máximo 

constatou que os alunos concluintes da UFC apresentaram elevadas habilidades de leitura e 

interpretação de textos, e bom conhecimento específico em temas operacionais de 

Contabilidade, tais como escrituração e apuração de Demonstrações Contábeis e uso da 

legislação fiscal. 

Cruz et al. (2013) verificaram a relação entre a proporção dos diferentes conteúdos 

curriculares e o desempenho dos alunos no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes de 

2009 - ENADE 2009. Os resultados apresentados não permitem afirmar se há uma relação entre 

os conteúdos curriculares cobrados na prova e as notas dos alunos no exame. Esses resultados 

divergem de estudos anteriores que diziam que a estrutura didático-pedagógica dos conteúdos 

curriculares pode afetar o desempenho do aluno. Adicionalmente, sugerem que a região do 

curso influencia no desempenho dos alunos. 

 Batista et al. (2014) objetivaram avaliar o nível de desempenho discente dos Cursos de 

Ciências Contábeis no Nordeste brasileiro, traçando uma comparação dos resultados obtidos 

cursos na modalidade à distância e presencial nos Enades de 2009 e 2012. Os resultados 

demonstraram que houve uma redução significativa no desempenho discente das IES públicas 

entre os anos de 2009 e 2012 em relação às IES privadas. Os cursos na modalidade EAD 

promovidos pelas IES privadas obtiveram melhor desempenho que os cursos promovidos pela 

maioria da IES na modalidade presencial. De um modo global, apesar da redução de suas 

médias, o EAD obteve destaque significativo no desempenho discente, estando seus resultados 

superiores ao ensino presencial promovido pelas IES privadas na maioria dos estados. A 

modalidade de ensino comprovou ser uma variável significativa para o desempenho discente 

no Enade, não existindo, porém, relação de significância para o tipo de IES. 

 Araújo et al. (2014) identificaram, em sua pesquisa, se o desempenho acadêmico dos 

discentes do curso de Ciências Contábeis de uma IES privada, de Belo Horizonte, mensurado 

pela nota final nas disciplinas, é explicado pelas variáveis: frequência às aulas, idade, sexo, 

natureza da disciplina (qualitativa ou quantitativa), tipo de disciplina (formação básica ou 

específica), situação ao final da disciplina, período letivo e campus da IES. Os autores concluem 

que a confirmação da influência dessas variáveis pode contribuir para o planejamento da IES e 

de autoridades governamentais a fim de ampliar a qualidade do ensino e aprimorar os processos 

de avaliação da área. 

Em sua dissertação de mestrado, Ferreira (2015) buscou identificar as variáveis 

significativas na explicação do resultado ENADE 2012 em Ciências Contábeis. Os resultados 

apontam que as variáveis do “Nível Aluno” que foram significativas na explicação do 

desempenho foram: gênero, estado civil, etnia, renda, bolsa de estudo, forma de ingresso, 
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escolaridade da mãe, escola ensino médio (pública ou privada), tipo de ensino médio 

(tradicional ou profissionalizante), quantidade de livros, horas estudadas, participação iniciação 

científica, participação monitoria, participação atividades de extensão. E no Nível Instituição: 

categoria administrativa da IES, região, número de concluintes participantes do ENADE, nota 

de ingressantes (ENEM), percentual de mestres, percentual de infraestrutura, percentual 

organização didático-pedagógica. 

Em recente estudo, Silva, Miranda e Freitas (2017) tiveram como objetivo identificar 

quais ações as instituições de ensino superior que oferecem o curso de Ciências Contábeis 

realizam visando à melhoria do conceito ENADE do curso. Ao analisar as características das 

ações realizadas, destacam-se as de natureza preparatória (aulões, disciplinas específicas de 

preparação para o ENADE, cursos ou outros – presentes em 49,5% das instituições 

participantes) e as de sensibilização (seminários, oficinas, palestras, debates sobre a 

importância do ENADE – presentes em 42,4% dos casos). Os testes estatísticos realizados 

evidenciam que as instituições privadas adotam mais ações “imediatistas” do que as instituições 

públicas. Quanto à motivação percebida pelos estudantes, não houve diferenças expressivas 

quando comparada às ações realizadas. 

No mesmo ano, Silva, Miranda e Pereira (2017) avaliaram se as instituições que 

oferecem o curso de Ciências Contábeis com fluxos curriculares mais próximos à proposta 

curricular do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) apresentam maiores notas no ENADE. 

Os principais achados do estudo demonstram que os currículos acadêmicos das instituições 

públicas do tipo universidade têm maior proximidade com os conteúdos da proposta do CFC. 

Os testes ainda evidenciaram que as melhores notas do ENADE do ano de 2012 também foram 

de IES do tipo universidade, com administração pública. 

No ano em curso, foram encontrados dois estudos. Destaca-se o estudo fruto da 

dissertação de mestrado de Menaldo (2018), que para analisar a nota obtida pelas instituições 

no ENADE como métrica de qualidade, realizou-se exercícios levando em consideração três 

períodos de avaliação dos cursos de Administração, Ciências Econômicas, Ciências Contábeis 

e Engenharia. Os resultados mostram que as instituições menores apresentam uma maior 

variabilidade das notas em Formação Geral e em Conhecimento Especifico. 

 E, por fim, destaca-se a pesquisa de Wainer e Melguizo (2018) que realização um 

comparativo das notas obtidas nos Enades de 2012 a 2014 por alunos que entraram no ensino 

superior via cotas, receberam bolsa ProUni ou empréstimo via FIES com a nota de seus colegas 

de classe que não receberam o benefício correspondente. Com os resultados, constatou-se 

alunos cotistas tiveram desempenho equivalente ao de seus colegas de classe não cotistas, assim 

como os alunos que recebem empréstimo do Fies. Alunos que recebem bolsa do ProUni tiveram 

desempenho superior ao dos seus colegas de classe. 

 

3 METODOLOGIA 

 

 Quanto aos objetivos, esta pesquisa configura-se como descritiva. Segundo Raupp e 

Beuren (2008), a pesquisa descritiva busca descrever características de uma determinada 

população ou fenômeno analisado, estabelecendo relações entre as variáveis.  

 Quanto aos procedimentos, o estudo fundamenta-se na pesquisa bibliográfica e 

documental. Para Raupp e Beuren (2008), a pesquisa bibliográfica parte de uma produção 

científica já existente em relação ao tema em estudo, já a documental utilizou-se de materiais 

não editados. 
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 Quanto à abordagem do problema, esta pesquisa foi realizada de modo qualitativo, pois 

conforme Raupp e Beuren (2008), o intuito é conhecer a complexidade de um problema social 

e classificar o processo vivido por certos grupos inseridos na sociedade, de maneira mais 

profunda e sem a necessidade da utilização de instrumentos estatísticos. 

Os procedimentos aplicados foram realizados por meio de fontes primárias e 

secundárias. Os dados primários foram coletados por meio de uma pesquisa documental 

baseada em dados oficiais. Já os dados secundários fundamentaram-se no estudo bibliográfico 

de artigos, revistas, livros, pesquisas eletrônicas, e periódicos nacionais. 

Foram analisadas as instituições de ensino superior de Mossoró-RN públicas – 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) e Universidade Federal Rural do 

Semi-Árido (UFERSA), e privadas – Universidade Potiguar (UnP) e Mater Christi, nas últimas 

edições do ENADE – 2012 e 2015, com o intuito de comparar o desempenho obtido pelas 

instituições. Os dados a serem analisados são as notas médias no Conceito ENADE, no 

Componente de Formação Geral, e no Componente de Conhecimento Específico. Havendo uma 

comparação entre as IES, mas também a nível nacional. 

 A coleta de dados se deu no sítio oficial do INEP e análise dos dados se deu por meio 

da análise de conteúdo nos referidos documentos analisados, seguidos de estatística descritiva 

simples. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 O presente trabalho busca realizar um comparativo dos cursos de graduação em Ciências 

Contábeis através dos dados do ENADE nas IES públicas e privadas de Mossoró-RN. 

Primeiramente, nas Tabelas 1 e 2, poderá ser observado a nota média do conceito ENADE das 

quatro universidades, e logo em seguida os gráficos demonstrarão a nota média obtida nos dois 

componentes de análise: Formação Geral e em Conhecimento Especifico. 

Tabela 1 – Conceito ENADE 2012 
Instituição Conceito Notas finais 

UERN 3 1,95 a 2,94 

UFERSA 5 3,95 a 5,00 

MATER CHRISTI 2 0,95 a 1,94 

UNP 2 0,95 a 1,94 
Fonte: Elaborada pelo autor com base em dados do ENADE (2012). 

 

Conforme observado na Tabela 1, em 2012 obteve-se resultados superiores para as IES 

públicas, tendo como destaque a UFERSA com nota máxima no conceito ENADE, seguida da 

UERN com conceito 3. Já nas IES privadas, ambas apresentaram conceito 2. 

Como forma de se buscar comparar se houve uma evolução, na Tabela 2, verifica-se os 

resultados obtidos pelas instituições na edição de 2015, sendo esta a última edição com 

resultados disponíveis. 
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Tabela 2 – Conceito ENADE 2015 
Instituição Conceito Notas finais 

UERN 3 1,95 a 2,94 

UFERSA 4 2,95 a 3,94 

MATER CHRISTI 2 0,95 a 1,94 

UNP 2 0,95 a 1,94 
Fonte: Elaborada pelo autor com base em dados do ENADE (2015). 

Conforme observado na Tabela 2, o fato que mais chama atenção é que a UFERSA, que 

em 2012, obteve conceito 5, no ano de 2015 obteve conceito 4, ou seja, houve uma queda de 

conceito no curso. As demais instituições permaneceram com o mesmo conceito – a UERN, 

conceito 3 e UNP e Mater Christi – conceito 2. 

Estes resultados encontram-se alinhados aos achados de Rocha, Figueirêdo Junior e 

Correa (2012) que identificaram em sua pesquisa, que a Universidade Federal do Ceará obteve 

destaque frente às demais instituições. Ferreira (2015) apontou em sua pesquisa que a categoria 

administrativa da IES, região, número de concluintes participantes do ENADE, nota de 

ingressantes (ENEM), percentual de mestres, percentual de infraestrutura, percentual 

organização didático-pedagógica são variáveis que influenciam no resultado do ENADE, 

sinalizando, portanto, que estes fatores podem ter influenciado no resultado obtido pelas IES 

de Mossoró. 

 Seguindo-se na análise dos resultados, a seguir apresenta-se no Gráfico 1, um 

comparativo das notas médias obtidas no Componente de Formação Geral, onde se tem o 

resultado do desempenho dos alunos dos cursos de cada instituição comparado aos resultados 

de estudantes do mesmo curso no Brasil. 

 

Gráfico 1 – Nota média no Componente de Formação Geral no ano de 2012 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados do ENADE (2012). 

No ano de 2012, como pode se observar, a nota média do Brasil no componente de 

formação geral foi 39,5. Entre os 4 cursos em questão nesse trabalho, obteve-se as seguintes 
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notas: UERN – 44,2; UFERSA – 47,7; MATER CHRISTI – 34,4; e UNP – 40,7. O destaque 

nesse componente fica para as IES públicas, tendo a UFERSA com a melhor. 

No Gráfico 2, apresenta-se a nota média no Componente de Formação Geral no ano de 

2015, seguindo-se a mesma metodologia, com vistas a comparar se houve evolução no período 

em análise. 

 

Gráfico 2 – Nota média no Componente de Formação Geral no ano de 2015 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados do ENADE (2015). 
 

No ano de 2015, como pode se observar, a nota média do Brasil no componente de 

formação geral foi 51,0. Entre os 4 cursos em questão nesse trabalho obteve-se as seguintes 

notas: UERN – 57,5; UFERSA – 59,8; MATER CHRISTI – 43,9; e UNP – 49,0. Em 2015, as 

instituições públicas permanecem com os melhores resultados, tendo a UFERSA com a melhor 

nota mais uma vez, e com uma observação de que nesse ano, as duas instituições privadas 

ficaram abaixo da média do Brasil. 

Neste contexto, cabe ressaltar que Silva, Miranda e Freitas (2017), em sua pesquisa, 

buscaram identificar quais ações as instituições de ensino superior que oferecem o curso de 

Ciências Contábeis realizam visando à melhoria do conceito ENADE do curso. Ao analisar as 

características das ações realizadas, destacam-se as de natureza preparatória (aulões, disciplinas 

específicas de preparação para o ENADE, cursos ou outros – presentes em 49,5% das 

instituições participantes) e as de sensibilização (seminários, oficinas, palestras, debates sobre 

a importância do ENADE – presentes em 42,4% dos casos). Os testes estatísticos realizados 

evidenciam que as instituições privadas adotam mais ações “imediatistas” do que as instituições 

públicas.  

Ou seja, os resultados encontrados evidenciam que as IES privadas possuem uma maior 

preocupação com o ENADE e desenvolvem ações efetivas nesse sentido e, ainda assim, 

possuem um desempenho inferior às IES públicas. 

Por fim, apresenta-se o comparativo das notas médias obtidas no Componente de 

Conhecimento Específico, onde também poderá ser observado o resultado do desempenho dos 
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alunos dos cursos de cada instituição comparado aos resultados de estudantes do mesmo curso 

no Brasil. 

 

Gráfico 3 – Nota média no Componente de Conhecimento Específico em 2012 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados do ENADE (2012). 

 

Analisando esse componente, observa-se que no ano de 2012 a nota média do Brasil em 

conhecimento específico foi 32,9. Entre os 4 cursos em questão nesse trabalho obteve-se as 

seguintes notas: UERN – 30,9; UFERSA – 45,1; MATER CHRISTI – 27,3; e UNP – 27,8. 

Assim, como em formação geral, o destaque nesse componente fica também para as instituições 

públicas, tendo a UFERSA com a melhor nota, superior à média do Brasil. Destaque-se que a 

UERN ficou neste item um pouco abaixo da média do Brasil. 

 Por fim, no Gráfico 4, apresenta-se a análise do Componente de Formação Específica 

na última edição do ENADE com dados disponíveis (2015), evidenciando, portanto, se 

houveram diferenças significativas entre as duas últimas edições. 
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Gráfico 4 – Nota média no Componente de Conhecimento Específico em 2015 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados do ENADE (2015). 

 

Em 2015, a nota média do Brasil no componente de conhecimento específico foi 37,1. 

Entre os 4 cursos em questão, obteve-se as seguintes notas: UERN – 39,9; UFERSA – 49,6; 

MATER CHRISTI – 30,1; e UNP – 31,8. Em 2015, as instituições públicas permanecem com 

os melhores resultados, a UFERSA lidera com a melhor nota, e como foi nos resultados do 

componente formação geral, as duas instituições privadas ficaram abaixo da média do Brasil 

também em conhecimento específico. Cabe ressaltar que a UERN, que em 2012 obteve 

desempenho um pouco abaixo da média do Brasil, na edição de 2015 superou, obtendo uma 

média maior se comparada à média nacional. 

Nesta perspectiva, cabe ressaltar os achados do estudo de Menaldo (2018), que de 

demonstrou que as instituições menores apresentam uma maior variabilidade das notas em 

Formação Geral e em Conhecimento Especifico, o que pode ser atribuído, por exemplo, ao 

baixo desempenho das instituições menores. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo teve como objetivo geral realizar um comparativo dos cursos de 

graduação em Ciências Contábeis do município de Mossoró-RN através dos dados e parâmetros 

estabelecidos do ENADE, em busca de evidenciar qual tipo de IES possui o curso com melhor 

nível de ensino de acordo com dados do ENADE e identificar os índices de qualidade entre os 

dois tipos de instituições. 

Com relação aos resultados alcançados, julgam-se relevantes as seguintes observações: 

no Conceito ENADE, a UFERSA se manteve com melhor nota nas duas edições analisadas do 

exame, ficando a UERN logo abaixo, e por último as IES privadas com o menor índice que as 

públicas; no componente de formação geral as instituições públicas também se mantiveram a 

frente, sendo que nesse componente, com exceção da UNP em 2012, as instituições privadas 

não chegaram nem a alcançar a média nacional; por fim, no componente de conhecimento 
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específico não foi diferente, UNP e MATER CHRISTI ficaram abaixo da média nacional, e a 

UFERSA mais uma vez se destacou com melhor pontuação. 

Destarte, pode-se afirmar que os objetivos foram alcançados, pois constatou-se que as 

instituições públicas, de acordo com os parâmetros do ENADE, possuem o melhor nível de 

ensino.  

Como sugestões para futuras pesquisas destaca-se a necessidade de realização de um 

estudo abrangendo os novos cursos de graduação em Ciências Contábeis das instituições 

abertas recentemente em Mossoró-RN; e uma aplicação de questionário aos alunos que vão 

fazer a avaliação do ENADE, a fim de descobrir o que impulsiona o fato de as universidades 

públicas serem superiores às privadas em níveis de conhecimento. 
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RESUMO 

A racionalidade desenvolvida no âmbito da contabilidade refere-se na tomada de decisão ao 

qual se espera que acarrete um resultado ótimo, prevista de uma avaliação de risco individual 

do tomador de decisões. O modelo de racionalidade define como uma decisão deve ser tomada 

em vez de dizer como ela foi tomada. Os seres humanos, porém, são facilmente suscetíveis aos 

efeitos do comportamento, que acaba por interferir nos seus processos decisórios. A capacidade 

limitada dos indivíduos de avaliar probabilidade e os custos envolvidos na análise de todas as 

opções resultam no uso de recursos que simplificam a decisão, conhecidos como atalhos 

mentais ou heurísticas. O objetivo geral desse trabalho é, portanto, analisar e identificar o 

comportamento e o uso de heurísticas dos alunos de instituições públicas de contabilidade de 

Mossoró/RN. A pesquisa foi aplicada à discentes das universidades UERN e UFERSA em 

Mossoró. A amostra foi composta 103 alunos, sendo válido apenas 83. Os resultados 

evidenciaram que, com exceção de 1 questão, todas as demais questões houve o uso de 

heurísticas e os vieses que os acompanham em mais de 60% dos respondentes. Sendo assim, de 

maneira geral, mostram a ação dos vieses oriundos das heurísticas da representatividade, 

disponibilidade, ancoragem e ajustamento e excesso de confiança no comportamento decisório 

dos discentes de contabilidade que fizeram parte do levantamento. 

Palavras-chave: contabilidade comportamental. Heurísticas. Vieses. Operadores da 

contabilidade. 
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ABSTRACT  

The rationality developed at the time of hiring refers to the decision making by the risk that the 

exercise has occurred, provided for an individual risk assessment of the decision maker. The 

rationality model defines an outlet as an outlet instead of telling how it was taken. Humans, 

however, are susceptible to face the phenomenon, which ultimately interferes in their decision-

making processes. The limited ability to evaluate and evaluate the expenses involved in the 

analysis of all options resulted in the use of resources that simplify decision making, such as 

mental or heuristic attitudes. The use of this type of work is therefore analyzed and distorted by 

the use of public accounting students from Mossoró / RN. The research was applied to the 

UERN and UFERSA universities in Mossoró. A sample consisted of 103 students, with only 

83 being valid. The results showed that, with the exception of 1 question, all aspects related to 

the use of heuristics and the biases that accompany them in more than 60% of the respondents. 

Thus, in general, showing an action of the rights arising from the heuristics of 

representativeness, availability, fixation and adjustment and overconfidence, the decision of the 

accounting studies that were part of the survey. 

Keywords: Behavioral accounting. Heuristics. Vieses Operators of accounting. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, são cada vez maiores as exigências quanto à entrega de declarações e 

prestações de contas mais completas e esclarecedoras. Atender a essas exigências atualmente é 

um desafio, tendo em vista a tendência com que os prestadores do serviço contábil têm de 

resolver problemas o mais rápido possível para atender o maior número de usuários, sendo 

expostos a vieses que geralmente resultam numa falsa situação apresentada em suas 

demonstrações. Urbina et al. (2015) aborda viés como resultado de um julgamento irracional – 

estes podem ser cognitivos ou emocionais e surgem de uma ideia falha ou impulsos, o que os 

tornam difíceis de serem resolvidos.   

Partindo deste conceito chega-se às heurísticas, que são métodos as quais as pessoas se 

utilizam para simplificar algo complexo, que exijam um maior esforço cognitivo, a escassez de 

informação e a pressão do tempo em tomadas de decisão, agindo com base na intuição, na 

emoção ou na “experiência” (BAZERMAN, 2004). 

Em pesquisas anteriores foram observadas a existência de comportamentos enviesados 

nos trabalhos de auditoria devido a prazos apertados para sua realização, reduzindo seu nível 

de aprofundamento quando deveria ser o contrário (ARAÚJO et al., 2011). Lucena et al. (2011) 

relata no seu trabalho que os contadores, dependendo das condições de trabalho imposto, fazem 

uso de heurísticas, ou seja, são influenciadas por elas. 

Quando não controladas as heurísticas acabam por levar a erros constantes nas 

demonstrações contábeis, a resultados não condizentes com a realidade, ferindo os princípios 

de maior relevância na contabilidade, seja ela em qualquer ramo. Porém, é evidente que a 

extinção das heurísticas é inviável, pelo fato de muitas operações contábeis realmente precisar 

de decisões rápidas e ágeis para poder manter a demanda. Uma medida viável seria um 

posicionamento mais crítico do profissional no reconhecimento de tais vieses para poder 

desenvolver ações com objetivo de diminuir a sua influência em processos decisórios. 

Diante disso, a pesquisa pretende resolver a seguinte problemática: Como as heurísticas 

disponibilidade, representatividade, ancoragem e ajustamento e excesso de confiança atuam 

sobre o processo decisório de discentes de contabilidade em Mossoró? Portanto, o objetivo 
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geral desse trabalho é analisar e identificar o comportamento e o uso de heurísticas dos alunos 

de contabilidade de IES públicas de Mossoró/RN. 

Logo, o presente estudo se mostra relevante, pois vem sendo disseminado recentemente 

pelo Brasil e mostra como os contadores, mas também os profissionais em geral são 

influenciados por atalhos cognitivos para poder resolver questões mais complexas e que exigem 

tempo, a fim de atender o mais rápido possível as exigências do seu ambiente de trabalho. 

Quanto aos aspectos metodológicos, a pesquisa é classificada como descritiva e 

quantitativa. Quanto aos procedimentos, foi um levantamento, a partir de um questionário 

aplicado à estudantes a partir do 3º período, no qual já podem atuar na área, com o objetivo de 

identificar o uso de heurísticas e o quanto elas interferem no processo decisório.  

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A ciência segundo Ferrari (1974) é um aglomerado de atitudes e atividades racionais, 

metódico, de objetivo limitado e de possível de verificação com a realidade. Esse conceito tem 

como objetivo mostrar a ciência como um pensamento racional, ou seja, confiável. 

Tendo como base o conceito anterior, Sá (2010) conceitua contabilidade como “a 

ciência que estuda os fenômenos patrimoniais, preocupando-se com realidades, evidencias e 

comportamentos dos mesmos, em relação à eficácia funcional das células sociais”. 

Todorov (2012) fala em seu trabalho que comportamento para a psicologia é o conjunto 

de reações que se podem observar num indivíduo estando este em seu ambiente e em dadas 

circunstancias. Já definia Keller e Schoenfeld (1950/1974) a Psicologia como ciência do 

comportamento dos organismos. 

A teoria/método que investiga as interações entre o indivíduo e o ambiente, entre as 

ações do indivíduo, suas respostas e o ambiente (as estimulações) é chamada de behaviorismo. 

Baum (2006) fala que behaviorismo não é exatamente uma ciência, mas um conjunto de ideias 

sobre a ciência chamada análise comportamental; esta filosofia aborda pontos como: por que 

fazemos o que fazemos, o que devemos fazer e o que não devemos fazer, objetivando mostrar 

uma forma diferente de analisar o modo de agir divergindo com o pensamento tradicional do 

mesmo.  

Pode-se dizer que a contabilidade comportamental, utiliza de outras ciências para 

explicar aspectos e problemas contábeis. Determina o usuário da contabilidade como tomador 

de decisões, mas também como ser humano que possui limitações, por isso toma decisões 

dentro de padrões estabelecidos, e esse estado impede que o usuário deixe de tomar uma decisão 

ótima e se contentar com uma decisão satisfatória a seu ver. Simon (1957) embasa ao constatar 

que os indivíduos não analisam todas as alternativas no processo decisório, mas param suas 

buscas ao encontrar uma alternativa satisfatória. O autor também aborda que o julgamento 

individual fica restringido pela sua racionalidade e que se pode entender melhor o processo de 

decisão explicando processos de decisões reais e não normativos, ou seja, “o que deveria ser 

feito”. 

Os seres humanos são facilmente suscetíveis aos efeitos do comportamento, também 

chamados de vieses, que acaba por interferir nos seus processos decisórios. A capacidade 

limitada dos indivíduos de avaliar probabilidade e os custos envolvidos na analise de todas as 

opções resultam no uso de recursos que simplificam a decisão, conhecidos como “atalhos 

mentais” ou “heurísticas”.  

Gerletti e Sauaia (2008) falam que diante de uma situação complexa e de incerteza, 

tomadores de decisão utilizam heurísticas – um método que diminui o tempo e a complexidade 
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da decisão - mas por serem suscetíveis a vários vieses, comprometem de certa forma a sua 

racionalidade, que seria o processo de tomada de decisões que conduz ao resultado ótimo, ou 

seja, o de maior utilidade. 

"Heurística é um procedimento simples que ajuda a encontrar respostas adequadas, 

ainda que geralmente imperfeitas, para perguntas difíceis” (KAHNEMAN, 2012, p. 110). As 

heurísticas são estratégias que podem levar a decisões corretas. O que acontece é que indivíduos 

acabam por não criar um limite de uso, o que leva a uma escolha que nem sempre é a melhor. 

Estas heurísticas podem até apressar o processo de tomada de decisão, mas são falhos se os 

tomadores de decisões dependerem demais delas ou se as macularem como ideias 

preconcebidas e nuanças pessoais.  

Steppan, Santiago e Silva (2015) citam em seu trabalho que pesquisadores como 

Rosman (2011), Iskandar et al, (2012) e Lee (2012) têm buscado estudar fatores capazes de 

afetar o comportamento humano, como: memória, gênero, experiência, flexibilidade/rigidez de 

comportamento, atuação da seleção natural (adaptabilidade), fatores ambientais, fatores 

motivacionais (incentivos), conhecimento (aprendizagem social), cognição seletiva e 

habilidade (pressão do tempo).  

Siegel e Ramanauskas-Marconi (1989 apud LUCENA et al., 2011, p. 44) observam que 

o campo de aplicação da Contabilidade Comportamental pode ser dividido em três áreas que 

dizem respeito a: (i) o efeito do comportamento humano sobre a concepção, a construção e a 

utilização de sistemas de Contabilidade; (ii) o efeito de sistemas de Contabilidade sobre o 

comportamento humano; e,(iii) os métodos de previsão e estratégia para alterar o 

comportamento humano. 

Para Lucena, Fernandes e Silva (2011): 

 

O âmbito de aplicação da Contabilidade Comportamental é 

bastante amplo, incluindo: a aplicação dos conceitos da ciência 

comportamental para a concepção e construção de sistemas de 

Contabilidade; o estudo da reação humana, no tocante ao formato 

e ao conteúdo dos relatórios contábeis; as formas em que a 

informação é processada para a tomada de decisão; o 

desenvolvimento de técnicas de informações comportamentais 

para os diversos usuários; e o desenvolvimento de estratégias para 

motivar e influenciar o comportamento, as aspirações e os 

objetivos das pessoas que dirigem a organização. 

 

Os termos ancoragem e ajustamento conhecidos na literatura sobre julgamento e tomada 

de decisão tiveram grande disseminação a partir de Tversky e Kahneman (1974). 

Para Ariely (2008), a relatividade aborda a questão da comparação entre dois 

entendimentos, neste ponto o tomador de decisões foca nas coisas mais fáceis de serem 

comparadas, deixando de lado as que considera de difícil comparação. 

A Heurística da Ancoragem e Ajustamento, de acordo com Bazerman (2004) é aquela 

que avalia a chance de algo ocorrer a partir de uma base (âncora) e a partir desta é feito um 

ajuste, em outras palavras os indivíduos começam a expor suas avaliações a partir de um valor 

inicial, que é posteriormente ajustado para uma decisão final. O valor inicial, ou ponto de 

partida, pode ser sugerido por um prévio histórico, pela maneira como um problema se 

apresenta ou por uma informação aleatória. Ele também fala que as pessoas quase sempre 

acreditam demais nessas âncoras e pouquíssimas vezes questionam se seu uso é valido ou 
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adequado para a situação. No fim, seja lá como foi adquirido esse valor âncora, os ajustes 

posteriores tendem a ser insuficientes, pois quando se parte de um valor incerto o resultado final 

trará decisões diferentes não condizentes com a realidade. 

Em um clássico estudo de Tversky e Kahneman (1974), foi solicitado que um grupo de 

alunos fizessem uma estimativa, dentro de cinco segundos, do produto de 8 números 

(8x7x6x5x4x3x2x1), enquanto que outro grupo deveria estimar, no mesmo intervalo de tempo, 

o produto de (1x2x3x4x5x6x7x8) na ordem inversa. O limite de tempo dificultou que os grupos 

realizassem o cálculo de forma correta. O que foi notado é que a maioria só consegue efetuar 

as primeiras multiplicações (que nesse caso seria a ancora) e depois estimaram o resultado final. 

A média estimada na primeira sequência foi 2.250, enquanto a média estimada para a segunda 

foi 512. Nesse exemplo a ancora não foi suficiente e levou a um resultado enviesado. A resposta 

correta seria 40.320. 

Embora a heurística de ancoragem e ajustamento possa ser frequentemente útil em 

julgamentos e decisões, uma vez que possibilita uma economia de tempo e não demanda tanto 

esforço cognitivo, podem levar a erros como no exemplo anterior.  

O processo de ancoragem tem sido observado em diversos domínios e tarefas. Podem 

se ver estudos sobre decisões em questões de conhecimento geral (STRACK; MUSSWEILER, 

1997), estimativas de probabilidade (TVERSKY; KAHNEMAN, 1974), negociações 

(KAHNEMAN, 1992). Em todos os casos a ancoragem geralmente induzem resultados 

enviesados devido ao ponto de partida ser insuficiente. 

Em trabalhos anteriores, Lintz (2004) pesquisou o comportamento de executivos no 

mercado de câmbio, constatando a utilização de âncoras em 67% dos entrevistados. O autor 

deste trabalho aplicou duas questões para mensurar a presença das âncoras e pode-se dizer que 

as perguntas não medem de forma mais clara a presença do viés de ancoragem e ajustamento. 

Em outros estudos, autores vêm disseminando que talvez a origem da ancoragem esteja 

no estágio de recuperação de informação, Strack e Mussweiler (1997) falam que a âncora age 

como uma sugestão, então a informação que estiver mais fácil na memória é a que mais se 

encaixa com a âncora. Ou seja, a presença da âncora pode determinar qual informação será 

recuperada pelo indivíduo.  

A influência das âncoras aparece até quando elas não são informativas para o julgamento 

(TVERSKY; KAHNEMAN, 1974). Em julgamentos e decisões feitos por pessoas com auxílio 

de programas de computador, o efeito de ancoragem também foi constatado (GEORGE et al., 

2000), o que demonstra a proporção do fenômeno. 

Outra heurística é a da disponibilidade, que se usada me maneira moderada pode ser 

bastante útil na tomada de decisões, por se embasar em eventos de maior frequência que ficam 

guardadas nas nossas mentes e que se revelam mais rapidamente quando se necessita tomar 

uma decisão. 

Segundo Kahneman e Tversky (1974) as pessoas avaliam quase sempre, a probabilidade 

ou as causas possíveis de um evento acontecer na medida em que as circunstâncias ou 

ocorrências do mesmo estão facilmente disponíveis na memória. 

Diferente das outras o fato de haver informações rápidas na memória é uma ótima 

ferramenta para obter um julgamento preciso. Ela pode ser falível se a informação preservada 

na memória também esteja afetada por outros fatores não relacionados com a frequência. Esses 

fatores podem influenciar de forma imprópria a frequência. 

Tversky e Kahneman (1974) falam em seu estudo que em algumas situações, a 

facilidade com que um determinado acontecimento é lembrado ou imaginado pelo indivíduo 

pode determinar uma hiper ou subestimação da probabilidade ou frequência desse evento 
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ocorrer. Assim, os tomadores de decisão julgam essa probabilidade pela facilidade de encontrar 

casos em suas memórias. 

Casos vivenciados anteriormente e informações sobre um fato são avaliadas de forma 

mais clara na nossa mente, causando uma espécie de método cognitivo ou concepção mental 

que chamamos de disponibilidade.  

A disponibilidade é uma das ocorrências que mais acontece se tratando de heurísticas. 

Um caso comum, por exemplo, quando se pede para uma pessoa ou grupo estabelecer o numero 

de violência de sua cidade, é provável que as pessoas que já tenham sido assaltadas alguma vez, 

ou presenciaram algum ato de violência urbana ou até tenham assistido na televisão sobre o 

mesmo, irão tirar suas conclusões sobre o risco de agressão mais prontamente e intenso do que 

aquelas que não tiveram nenhum tipo de experiência nesse sentido.  

Kahneman e Smith (2002), dizem que informações não conhecidas comparada com as 

conhecidas são mais facilmente acessadas pela memória e tornam-se mais reais e relevantes.   

Existem, ainda, outras operações mentais envolvidas nesse processo. Recordar e 

construir são formas completamente diferentes de trazer informações para a mente, uma vez 

que seguem regras diferentes e são usadas para responder diferentes questões (KAHNEMAN, 

et. al. 1982). Assim, pode-se dizer que a heurística da disponibilidade é um procedimento eficaz 

e rápido, utilizado com frequência no julgamento e tomada de decisão em condições de 

incerteza. Essa forma de utilização das heurísticas parece ser um modo bastante comum e pode 

levar muitas vezes a equívocos e erros de processamento da informação. 

A heurística da representatividade diz que ao fazer julgamento de um objeto ou 

acontecimento, as pessoas normalmente procuram características já conhecidas pelo mesmo, 

ou seja, estereótipos. 

Tversky e Kahneman (1974) e Kimura e Basso (2003), essa representatividade se dá por 

meio do julgamento baseado em estereótipos. As pessoas avaliam a probabilidade de ocorrência 

de um evento através da similaridade da mesma aos seus estereótipos de acontecimentos 

semelhantes. Em alguns casos, quando sobre controle, o uso dessa heurística é uma boa decisão 

preliminar. Porém em outros, leva a comportamentos que muitos indivíduos encaram como 

irracionais. Um problema evidente é o fato de que indivíduos tendem a se basear em tais 

estratégias, mesmo quando estas informações são insuficientes e há outras de melhor qualidade 

com base nas quais se pode fazer um julgamento correto. 

De acordo com esse princípio heurístico, é conferida alta probabilidade de ocorrência a 

um evento quando esse é típico ou representativo de um tipo de situação (EYSENCK, 2001; 

KAHNEMAN; TVERSKY, et. al. 1982; PLOUS, 1993; TVERSKY; KAHNEMAN, 1974).  

Essa representatividade, por sua vez, é determinada pela grande similaridade de um 

evento específico com a maioria dos outros de uma mesma classe. Em suma, a probabilidade 

de ocorrência de um evento é avaliada pelo nível no qual ele é similar às principais 

características do processo ou população a partir do qual ele foi originado.  

Algumas questões probabilísticas propiciam o uso dessa heurística, como, por exemplo: 

qual é a probabilidade do objeto A pertencer à classe B? Qual é a perspectiva de o evento A 

originar-se do processo B? Ao responder tais questões, é possível que o indivíduo avalie as 

probabilidades a partir do nível no qual A assemelha-se a B, utilizando, dessa forma, a heurística 

da representatividade como embasamento para o seu raciocínio probabilístico. As 

probabilidades subjetivas têm um relevante papel nesse processo, na medida em que as pessoas 

substituem as leis de chance pelas heurísticas (KAHNEMANN, et. al. 1982).  

Um outro aspecto que, igualmente, deveria ser respeitado no uso da representatividade 

é o tamanho da amostra (TVERSKY; KAHNEMAN, 1974). Não raro a probabilidade de um 
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resultado de uma amostra é avaliada por sua similaridade com o parâmetro correspondente na 

população. Os indivíduos, ao empregarem essa heurística, falham por não considerar o tamanho 

da amostra, mesmo quando ela está enfatizada na formulação do problema.  

Outro aspecto prejudicado na heurística da representatividade é a sensibilidade 

concernente à previsibilidade (TVERSKY; KAHNEMAN, 1974). Quando solicitados a 

fazerem algumas predições numéricas, como o cenário futuro da economia ou o resultado de 

um investimento específico, os indivíduos frequentemente se guiam pela representatividade. 

Por exemplo, supõe-se que é dada a uma pessoa a descrição de um funcionário de uma empresa 

e é pedido que seja prognosticada sua carreira profissional. Se a descrição do profissional for 

muito favorável, um sucesso muito alto parecerá mais representativo de tal descrição; se a 

descrição for medíocre, um desempenho medíocre parecerá mais representativo. 

 Entretanto, o nível no qual a descrição é favorável não determina a fidedignidade dessa 

descrição ou o nível na qual essa permite uma predição exata. Consequentemente, se as pessoas 

prognosticam somente em termos do que é favorável na descrição, suas predições serão 

insensíveis à fidedignidade da evidência e à autenticidade esperada da predição.  

Por fim, tem-se na heurística da representatividade uma dentre as várias formas de 

desvio de um raciocínio probabilístico objetivo. Kahneman et. al. (1982) designam esse 

processo como exercendo um relevante papel em uma variedade de julgamentos 

probabilísticos, entre eles julgamentos clínicos e previsões políticas e financeiras. Parece 

razoável supor, a partir dessa breve explanação, que essa substituição das leis de probabilidade 

por heurísticas é percebida pelo indivíduo como confiável e segura, uma vez que leva a 

estimativas razoáveis em muitas situações. Esse fato favorece o uso sistemático desses atalhos 

cognitivos, dificultando, consequentemente, sua futura eliminação. 

Shiller (2000), Libby, Bloomfield e Bloomfield (2001), Ariely (2008) mostram que a 

maioria dos indivíduos apresenta uma tendência a considerar-se acima da média, 

principalmente quando se trata de suas habilidades e capacidades profissionais e pessoais. 

Barber e Odean, (2001) e Bukszar (2003) complementam que tal tendência é mais identificada 

em homens do que em mulheres. 

Na visão de Kimura (2003), o excesso de confiança pode causar no individuo uma falsa 

vantagem em relação aos outros, levando-o a uma decisão errada. Para Svenson, (1981) e 

Taylor e Brown (1988), o efeito autoconfiança também pode ser relacionado mais diretamente 

com a postura de indivíduos que a de supervalorização de seus próprios conhecimentos, isto 

com base na exatidão das informações que podem adquirir. 

As pesquisas sobre as denominadas ilusões positivas mostram que o indivíduo se intitula 

auto suficiente em várias situações, como por exemplo, se você perguntar a um motorista as 

suas habilidades na direção, ele, com certeza, se mostrará acima da média.  

Quando se trata de investidores, a maioria considera a sua habilidade de vencer o 

mercado como acima da média. Para Bukszar (2003), as evidências sobre o excesso de 

confiança são extensas e robustas, amparadas por uma literatura ampla e uma vasta gama de 

pesquisas científicas sobre o tema.  

Sendo assim, mercados financeiros, nos quais a maior parte dos participantes é homem 

e o feedback é controverso constituem cenário ideal para o excesso de confiança (BARBER; 

ODEAN, 2001). Ainda segundo Odean, a maioria dos indivíduos que compram ou vendem 

ativos financeiros tenta escolher aqueles ativos que obterão retornos superiores a ativos 

similares. Esta é uma escolha bastante difícil, e justamente em tarefas difíceis os indivíduos 

tendem a apresentar maior grau de excesso de confiança. 
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Para Barber e Odean (1999), o excesso de confiança induziria os investidores a um 

padrão mais ativo de gestão porque este viés os levaria a confiar excessivamente nas suas 

opiniões e a não considerar suficientemente as opiniões alheias. Ademais, para estes autores, 

investidores excessivamente confiantes percebem seus investimentos com menor grau de risco 

do que a realidade sugere. Para Kimura (2003), este viés poderia induzir o investidor a acreditar 

que possui vantagens comparativas na escolha dos seus investimentos em relação ao mercado, 

levando, dessa maneira, à manutenção de posições perdedoras. 

Ademais, o excesso de confiança poderia induzir a uma excessiva concentração de 

recursos em poucos ativos e, por conseguinte, a uma diversificação inadequada dos 

investimentos. Barber e Odean (2001) verificaram um maior excesso de confiança nos homens 

em comparação com as mulheres quando se trata de investimentos. Em sua pesquisa, este viés 

supostamente levou os homens a negociarem 45% mais do que as mulheres e, por consequência 

dos custos de transação, o retorno líquido das suas carteiras foi, aproximadamente, 1% menor. 

No Quadro 1 será apresentada a classificação das heurísticas em quatro categorias e, de 

forma sucinta, suas principais características. 

 

Quadro 01 – Classificação das Heurísticas 

Heurística da Representatividade 

Pessoas avaliam a probabilidade de ocorrência de um 

evento pela similaridade com seus estereótipos de 

eventos semelhantes 

Heurística da Disponibilidade 

Pessoas avaliam a probabilidade, frequência, ou 

provável causa de um evento pelo grau em que as 

ocorrências desses eventos estão prontamente 

disponíveis na nossa memória. 

Heurística da Ancoragem e 

Ajustamento 

Pessoas tendem a fazer avaliações partindo de um 

valor inicial e ajustando para produzir uma decisão 

final. 

Excesso de Confiança 

Pessoas tendem a sobreavaliarem suas próprias 

habilidades, o que provoca um comportamento 

de maior propensão ao risco do que o convencional 

para aquele indivíduo. 

Fonte: elaborado pela autora.  

 

A rotina do profissional da contabilidade está entre as mais estressantes da atualidade. 

Vários são os motivos, como a alta complexidade das atividades desenvolvidas, grande fluxo 

de informações, prazos apertados para cumprimento de diferentes obrigações, necessidade de 

atualização contínua e pressão de clientes. 

O presidente do Conselho Regional de Contabilidade (CRC-RS), Antônio Palácios, 

afirma que há certo agravamento do estresse cotidiano exatamente pela necessidade de estar em 

constante adaptação e pelo grande acúmulo de tarefas e responsabilidades nas mesas dos 

contadores. 

A pesquisa de Sillas (2011), por exemplo, mostrou que 69,79% de sua amostra composta 

por mulheres contabilistas do estado do Paraná, sofrem de estresse nas suas várias fases e os 

sintomas mais frequentes encontrados foram sensação de desgaste físico constante, tensão 

muscular e problemas com a memória e esquecimento. 
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Dentre outros motivos para o estresse identificado na profissão dos contadores estão a 

alta complexidade das atividades desenvolvidas, grande fluxo de informações, prazos apertados 

para cumprimento de diferentes obrigações, necessidade de atualização contínua e pressão de 

clientes (HERNANDES, 2011). No estudo de Vieira, Alves e Succar Júnior (2012) realizado 

com 443 contabilistas registrados no Conselho Regional de Contabilidade do estado do Rio de 

Janeiro (CRC-RJ) os principais sintomas de estresse apresentados pelos respondentes da 

amostra foram: fases de alerta, resistência, quase exaustão e sem estresse, predomínio dos 

sintomas físicos; já na fase de exaustão, predominaram os sintomas psicológicos. 

Cluskey Jr e Vaux (1997) explicam que os contadores têm uma obrigação profissional 

de servir a organização, o público, sua profissão, e eles mesmos mantendo um alto padrão de 

nível e conduta ética. Desta forma, para atender essas obrigações são submetidos a exigências 

e pressões que combinam em um ambiente de trabalho estressante que pode ser uma ameaça 

tanto para o bem-estar desses profissionais quanto a sua produtividade.  

No estudo de Mota et al. (2018) verificou-se que os estudantes sofrem maior influência 

de fatores internos da companhia, em relação aos profissionais já experientes da contabilidade. 

Portanto, existem diferenças entre as motivações de estudantes e profissionais na tomada de 

decisões em ambiente de pressão. 

 

3 METODOLOGIA 

 

Quanto aos objetivos, trata-se de pesquisa descritiva, por delinear as características de 

um grupo específico de discentes, no caso os que cursam a partir do 3º período do curso de 

Ciências Contábeis das Instituições de Ensino Superior de Mossoró/RN. Quanto ao problema, 

caracteriza-se como quantitativa, com abordagem empírico-analítica.  No que tange à coleta 

dos dados, trata-se de uma pesquisa de campo, através de um levantamento do tipo de survey. 

A população deste estudo é composta por 103 alunos do curso de contabilidade da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte e Universidade Federal Rural do Semiárido, 

localizada na cidade de Mossoró, região Oeste do estado do Rio Grande do Norte. Dos 103 

questionários aplicados, foram consideradas válidas apenas 83, devido à falta de respostas ou 

respostas incompletas. O tempo de aplicação foi na faixa de 20 minutos. O período dedicado à 

aplicação do questionário foi de 19 a 23 de novembro de 2018. 

Para obtenção dos dados utilizou-se um questionário com seis perguntas fechadas (em 

anexo), onde os profissionais de contabilidade eram convidados a tomar uma decisão ou emitir 

uma opinião acerca dos aspectos abordados em cada uma das questões e para manuseio dos 

dados foi usado o programa probabilístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) – 

versão 22.0. As questões utilizadas para elaboração do questionário foram retiradas dos estudos 

de Oro e Klann (2017), Bruni et al. (2015) e Fernandes et al. (2011). 

A primeira seção se refere à identificação do perfil sociodemográfico dos respondentes. 

A segunda seção trouxe 6 questões relacionadas às heurísticas da representatividade, 

disponibilidade, ancoragem e ajustamento e excesso de confiança. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Nesta seção será apresentada a análise dos resultados, onde serão analisadas as 6 

perguntas relativas ao processo decisório dos discentes. Como suporte aos resultados obtidos, 

utilizou-se a estatística descritiva.  
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4.1 PERFIL DOS RESPONDENTES 

 

Na Tabela 1 apresenta-se o perfil dos discentes, com relação ao tempo de atuação 

profissional e questões sobre o gênero. 

 

Tabela 1 - Relação Tempo de Atuação e Gênero 

Tempo de atuação 
GÊNERO 

Feminino % Masculino % Total % 

Não trabalha 33 40% 21 25% 54 65% 

Há menos de 1 ano 7 8% 7 8% 14 17% 

De 1 a 2 anos 7 8% 6 7% 13 16% 

De 3 a 5 anos 0 0% 2 2% 2 2% 

Há mais de 5 anos 0 0% 0 0% 0 0% 

Total 47 57% 36 43% 83 100% 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Conforme observado na Tabela 1, a maioria dos respondentes não tem experiência 

profissional na área contábil, correspondendo a 65% discentes, sendo 40% do gênero feminino 

e 25% do gênero masculino. Os que têm experiência entre menos e de 1 ano a mais de 5 anos 

compõe 35% dos respondentes, sendo 17% do gênero feminino e 18% do gênero masculino. 

 

4.2 ANÁLISES DOS RESULTADOS 

 

Na questão 1, procura-se observar a questão da heurística da representatividade. Uma 

situação foi colocada como a seguinte: a cada cinco clientes, um compra à vista em “empresa 

x” e foi perguntada a probabilidade de após quatro vendas sucessivas a prazo acontecer uma à 

vista. A resposta “certa” é a alternativa “a”, pois a probabilidade de compras à vista não se 

altera em relação ao número de compras a prazo. O que foi observado é que 71% dos 

respondentes, um total de 59 discentes optou pela alternativa “b”, “c” e “d”, como probabilidade 

alta e muito alta, e que são mais representativas na mente dos discentes, conforme mostra a 

Tabela 2 abaixo. 

Um ponto em que a heurística da representatividade impacta é sobre o tamanho da 

amostra disponível. Em vez de utilizar um universo amostral disponível, se utilizam da 

heurística e, portanto, a probabilidade estatística na estimação dos parâmetros independe do 

tamanho da amostra (TVERSKY; KAHNEMAN, 1974). 
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Tabela 2- heurística da Representatividade 

Alternativas 

Muito baixa, em 

torno de 10 % a 20 

%. 

Baixa, algo em 

torno de 35 % ou 

40 %. 

Alta, algo em 

torno de 60 % a 

70 %. 

Muito alta, algo 

em torno de 85 % 

a 95 %. 

Tota

l 

Frequência 24 5 10 44 83 

Porcentagem 29% 6% 12% 53% 
100

% 

Porcentagem 

Cumulativa 
29% 35% 47% 100%  

Fonte: Dados da pesquisa (2018).    

 

A lógica utilizada neste tipo de viés de decisão é a seguinte: se algo tem uma chance em 

cada cinco de acontecer e nas últimas quatro vezes não aconteceu, significa que provavelmente 

na próxima vez vai acontecer. Esta lógica esquece o fato das quatro últimas compras serem a 

prazo não faz com que a probabilidade de compra a vista aumente. No que diz respeito à questão 

1, somente 24 discentes de contabilidade (29% dos respondentes) não foram afetados pela 

heurística da representatividade.  

Na questão 2 (Tabela 3) procurou-se observar a questão da heurística da Ancoragem e 

Ajustamento. A questão abordou como problema o período que seria usado como objeto de 

consolidação da subsidiária, tendo maio de 2009 como data em que adquiriu a participação e 

setembro de 2009 como data de controle da adquirida. Na análise dos dados, constatou-se que 

a maioria dos discentes optou pelas alternativas “a”, “b” e “c”, o equivalente a 75% (62 

respondentes). A resposta correta é a alternativa “d”. Nesse caso, percebe-se uma questão de 

julgamento em que os alunos interpretaram e decidiram em situações de sugestões múltiplas 

com um nível de complexidade que estava relacionado ao período de tempo do objeto de 

consolidação. Strack e Mussweiler (1997) falam que talvez a origem da ancoragem esteja no 

estágio de recuperação de informação; a âncora age como uma sugestão, então a informação 

que estiver mais fácil na memória é a que mais se encaixa com a âncora. Ou seja, a presença da 

âncora pode determinar qual informação será recuperada pelo indivíduo. 

Tabela 3- Heurística da Ancoragem e Ajustamento 

Alternativas 
Maio a dezembro 

de 2009 

Somente a partir 

de 2010 

Janeiro a 

dezembro de 2009 

Setembro a 

dezembro de 2009 

Tota

l 

Frequência 13 24 25 21 83 

Porcentagem 16% 29% 30% 25% 
100

% 

Porcentagem 

Cumulativa 
16% 45% 75% 100%  

Fonte: Dados da pesquisa (2018).    

 

Dando prosseguimento, na questão 3 (Tabela 4), procurou-se observar a questão da 

heurística da disponibilidade. A situação envolve todo um processo na venda de uma máquina 

e a obrigação da vendedora x em inspecionar e instalar o mesmo na compradora y. Foi 

perguntado em que momento deveria ser registrado a receita por parte da empresa x. A resposta 
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correta é alternativa “d”. Constatou-se 62% dos discentes optaram pela alternativa “a” (no 

momento da emissão da nota fiscal, pois nesse instante se reconhecem na escrituração o direito 

a receber do cliente e a respectiva baixa dos estoques), que indica a regra geral de 

reconhecimento das receitas. Percebe-se que, o julgamento associou a heurística da 

disponibilidade, ou seja, o grau de facilidade com que se traz à lembrança aquilo que se percebe 

como ocorrências relevantes de um fato. O procedimento de registro é amplamente difundido 

entre os discentes que toda receita deve ser registrada no momento da emissão da nota e a 

informação é a primeira a ser resgatada em problemas com este. Nota-se que apenas 12% dos 

discentes (10 respondentes) assinalaram a alternativa correta conforme a Tabela 4. 

Segundo Baptista e Dionísio (2017) a heurística da disponibilidade indica que juízos de 

probabilidade sobre determinado evento são profundamente influenciados pela facilidade com 

que ocorrências semelhantes são lembradas pelo indivíduo. Dando continuidade, na Tabela 4 

apresenta-se uma questão sobre a heurística da disponibilidade. 

 

Tabela 4- Heurística da Disponibilidade 

Alternativas 
Na emissão da 

Nota 

Na saída da 

Mercadoria 

Na Entrega da 

Mercadoria 

Após 

entrega, 

instalação e 

inspeção. 

Tota

l 

Frequência 51 7 15 10 83 

Porcentagem 62% 8% 18,% 12% 
100

% 

Porcentagem Cumulativa 62% 70% 88% 100%  

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

A questão 4 procurou-se observar a questão da heurística da disponibilidade. O 

enunciado da questão indica o fator tempo como ponto de conflito e de avaliação. Na análise 

das respostas, constatou-se que 64% dos discentes (53 respondentes) optaram pelas alternativas 

“b” (A quantia da despesa estimada em contrato de preço fixo pode aumentar em consequência 

de cláusulas de aumento de custos), “c” (A quantia da receita do contrato pode diminuir como 

consequência de penalidades provenientes de atrasos imputáveis a terceiros) e a letra “d” 

(Quando o contrato de preço fixo está relacionado à conclusão de cada unidade, a receita do 

contrato permanece fixa na proporção das unidades concluídas). A questão correta é a 

alternativa “a” (Contratante e contratado podem acordar variações ou reivindicações que 

aumentem ou diminuam a receita do contrato em período subsequente àquele em que o contrato 

foi inicialmente acordado) onde apenas 36% dos discentes (30 respondentes) acertaram 

conforme Tabela 5. A associação com a alternativa da letra “d” do reconhecimento proporcional 

da receita do contrato pode indicar relação com a familiaridade e disponibilidade de 

informações. Nesse caso, enquadrou-se em situações que representam a heurística da 

disponibilidade. Já nas alternativas “b” e “c” pode estar ligado a Heurística da Ancoragem e 

Ajustamento, pela influência de como o problema foi colocado e as várias informações serviu 

de âncoras diferentes para os discentes. Strack e Mussweiler (1997) falam que a âncora age 

como uma sugestão, então a informação que estiver mais fácil na memória é a que mais se 

encaixa com a âncora. Ou seja, a presença da âncora pode determinar qual informação será 

recuperada pelo indivíduo. Bazerman (2004) diz que esse valor inicial, ou ponto de partida, 

pode ser sugerido por um prévio histórico, pela maneira como um problema se apresenta ou 

por uma informação aleatória. 
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Tabela 5- Heurística da Disponibilidade e Ancoragem e Ajustamento 

Alternativas 

Podem acordar 

variações e 

aumentos 

subsequentes 

Podem aumentar em 

consequências de 

cláusulas 

Podem diminuir em 

consequência de 

penalidades 

O contrato de 

preço 

mantém a 

Receita fixa 

Tota

l 

Frequência 30 21 13 19 83 

Porcentagem 36% 25% 16% 23% 
100

% 

Porcentagem 

Cumulativa 
36% 61% 77% 100%  

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Na questão 5a procurou-se analisar a questão da heurística da disponibilidade. A 

problemática da questão envolve a classificação do custo “energia elétrica” em direta ou 

indireta na fabricação de um produto. De um modo geral, os discentes acertaram de forma 

significativa a classificação do custo, estes correspondem um total de 76% dos respondentes 

(63 alunos). Dos respondentes que erraram na questão, o que correspondente a 24% (20 

discentes), acredita-se que houve uma confusão em relação a sua classificação, baseada na 

heurística da disponibilidade; apesar da energia ser usada diretamente da produção, o seu rateio 

não pode ser dividido em partes iguais como os custos diretos. 

Segundo Kahneman e Tversky (1973) as pessoas avaliam quase sempre, a probabilidade 

ou as causas possíveis de um evento acontecer na medida em que as circunstâncias ou 

ocorrências do mesmo estão facilmente disponíveis na memória. A Tabela 6 demonstra 

percentualmente a tomada de decisão dos respondentes. 

 

Tabela 6 – Heurística da Disponibilidade  

Alternativas Direta Variável Total 

Frequência 20 63 83 

Porcentagem 24% 76% 100% 

Porcentagem Cumulativa 24% 100%  

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Na questão 5b teve o objetivo de analisar o grau de confiança dos respondentes em 

relação a sua tomada de decisão. A questão tem uma escala de 50% a 100% de certeza. Nota-

se que cerca de 81% dos respondentes tiveram alta porcentagem de certeza em sua resposta. 

Dos que optaram pela alternativa incorreta, apenas 20% apresentaram excesso de confiança na 

sua resposta. A Tabela 9 abaixo traz os dados a respeito da presença de excesso de confiança 

nos respondentes 
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Tabela 7- Excesso de Confiança 

Alternativas 60% 70% 80% 90% 100% Total 

Frequência 7 10 22 17 27 83 

Porcentagem 8% 12% 27% 21% 33% 100% 

Porcentagem Cumulativa 
8% 20% 47% 68% 100%  

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

  

A Pergunta 6a procurou-se trabalhar a questão da heurística da ancoragem a 

ajustamento. Trazia a situação de uma elevação de 30% nas vendas, seguida de uma queda de 

20%. A alternativa correta é a número 2. A resposta correta envolveria o cálculo dos 

percentuais: variação no período de dois anos = (1 + variação do ano 1) x (1 + variação do ano 

2) – 1 = (1,3) x (0,8) – 1 = 4%. Nota-se que 59% dos discentes (49 respondentes) optaram pela 

alternativa 1. A escolha pela alternativa errada possivelmente baseia-se na heurística de 

ancoragem e ajustamento, onde os mesmos calcularam uma mera subtração: +30% - 20% = 

10%. Na questão, 41% dos discentes optaram pela alternativa correta. A tabela 8 mostra a 

frequência de respostas. 

 

Tabela 8- Heurística da Ancoragem e Ajustamento 

Alternativas Maior que 5% Menor que 5% Total 

Frequência 49 34 83 

Porcentagem 59% 41% 100% 

Porcentagem Cumulativa 59% 100%  

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

A questão 6b teve o objetivo de analisar o grau de confiança dos respondentes em 

relação a sua tomada de decisão. A questão tem uma escala de 50% a 100% de certeza. Nota-

se que cerca de 70% dos respondentes tiveram alta porcentagem de certeza em sua resposta. 

Dos que optaram pela alternativa incorreta, apenas 27% apresentaram excesso de confiança na 

sua resposta. A Tabela 9 abaixo traz os dados a respeito da presença de excesso de confiança 

nos respondentes. 

 

Tabela 9- Heurística Excesso de Confiança 

Alternativas 60% 70% 80% 90% 100% Total 

Frequência 6 16 13 11 37 83 

Porcentagem 7% 19% 16% 13% 45% 100% 

Porcentagem Cumulativa 
7% 26% 42% 55% 100%  

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Ferreira (2008) mostra que a maioria dos indivíduos apresenta uma tendência a 

considerar-se acima da média, principalmente quando se trata de suas habilidades e capacidades 

profissionais e pessoais. 



 
 

451 
 

UERN | Mossoró – RN, 02 a 06 de setembro de 2019 
VI CONgest – Congresso de Economia & Gestão 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo objetivou analisar a existência do uso de heurísticas na tomada de 

decisão por estudantes do curso de ciências contábeis. Para tanto, foi realizado um levantamento 

ou survey com os mesmos. Para captar o uso das heurísticas, foram aplicadas questões em que 

os respondentes deveriam tomar decisões acerca dos assuntos abordados. 

Os resultados evidenciaram que, com exceção da questão 5, todas as demais questões 

houve o uso de heurísticas e os vieses que os acompanham em mais de 60% dos respondentes. 

Sendo assim, de maneira geral, mostram a ação dos vieses oriundos das heurísticas da 

representatividade, disponibilidade, ancoragem e ajustamento e excesso de confiança no 

comportamento decisório dos discentes de contabilidade que fizeram parte do levantamento. 

Com base nisso, se torna relevante discutir que tipo de reflexos isso pode ter no momento destes 

profissionais fazerem seus julgamentos na preparação das informações contábeis. 

Ressalta-se que os resultados encontrados limitam-se à amostra selecionada para esta 

pesquisa, sendo assim, os resultados não devem ser generalizados. Por fim, as considerações 

realizadas por este estudo estão sujeitas às limitações inerentes ao uso de questionários para a 

coleta de dados da pesquisa e pela seleção da amostra por acessibilidade. 

Como recomendações para estudos posteriores, sugere-se a aplicação desse questionário 

somente com contadores atuantes, objetivando detectar alguma mudança no seu 

comportamento devido ao seu ambiente de trabalho ou devido a “experiência”.  
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RESUMO 

Nos dias atuais, vem crescendo a preocupação nos assuntos relacionados as questões 

socioambientais. Os órgãos ambientais e os cidadãos estão cobrando dos poderes públicos 

medidas que diminuam os problemas ambientais que estão surgindo pelo uso desenfreado dos 

meios naturais, o consumo sem limite dos elementos não renováveis e liberação desenfreada de 

gases poluentes. A partir do levantamento dessas questões ambientais foi decidido em 1997, 

que as empresas iriam se comprometer a fazer a redução de gases do efeito estufa. Esse foi o 

principal objetivo do mercado de créditos de carbono que foi criado durante a assinatura do 

Protocolo de Quioto. Destarte, o objetivo principal deste estudo é identificar o nível de 

evidenciação nos relatórios da administração e nas notas explicativas das operações com 

créditos de carbono relacionadas aos projetos, meios de financiamento e mercado e 

contabilização das empresas que compõem o Índice Carbono Eficiente (ICO2) no exercício de 

2017. Nos procedimentos metodológicos utilizou-se um estudo do tipo descritivo e com a 

abordagem qualitativa e documental, aplicando-se a técnica da análise de conteúdo nos 

relatórios da administração e nas notas explicativas das empresas da amostra. A pesquisa 

finaliza com o entendimento que as informações sobre as operações com os créditos de carbono 

são pouco divulgados e que o nível de evidenciação é baixo nos documentos analisados. 

Palavras-chaves: créditos de carbono, contabilização, problemas ambientais.  
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ABSTRACT 

Nowadays, concern is growing about issues related to social and environmental issues. 

Environmental authorities and citizens are charging public authorities with measures to reduce 

environmental problems arising from the unbridled use of natural resources, uncontrolled 

consumption of non-renewable elements and unrestrained release of polluting gases. From the 

survey of these environmental issues it was decided in 1997 that companies would commit to 

reducing greenhouse gases. This was the main objective of the carbon credit market that was 

created during the signing of the Kyoto Protocol. Therefore, the main objective of this study is 

to identify the level of disclosure in management's reports and in the explanatory notes of the 

carbon credit operations related to the projects, financing and market means and accounting of 

the companies that compose the Carbon Efficient Index (ICO2) in the 2017. In the 

methodological procedures, a descriptive study was used, with a qualitative and documentary 

approach, and the content analysis technique was applied in the management reports and 

explanatory notes of the sample companies. The research concludes with the understanding that 

the information on operations with the carbon credits is little publicized and that the level of 

evidence is low in the documents analyzed. 

Keywords: carbon credits, accounting, environmental problems. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 O planeta vem sofrendo consequências drásticas no seu ecossistema, como mudanças 

climáticas, aquecimento global, e o favorecimento de desastres naturais, tudo isso, ocasionado 

pelas ações do homem e do desenvolvimento industrial. Em meio a este cenário, a polêmica no 

meio social e empresarial acerca das adversidades ambientais está se tornando frequente.  

A emissão desordenada de gases de efeito estufa (GEE) vem causando grandes impactos 

negativos. Devido a isso a Organização das Nações Unidas (ONU), estabeleceu por meio do 

Protocolo de Kyoto que os países desenvolvidos devem minimizar a emissão de Gases de Efeito 

Estufa (FREY et al., 2012).  

 Depois do tratado do Protocolo de Kyoto, as organizações passaram a melhorar a 

qualidade de vida social e a buscar corrigir ou diminuir os danos causados ao meio ambiente. 

Neste sentido, as organizações e o homem não podem pensar que a problemática ambiental gira 

apenas sobre degradar ou não degradar o ar que a sociedade respira, e sim, ver que é possível 

render lucros, sem prejudicar o meio ambiente e nem atrapalhar o acesso aos recursos naturais 

as gerações futuras (SOARES et al., 2014).  

Neste contexto, ressalta-se que diversos mecanismos e acordos foram adotados por 

empresas, governos, nações e populações para conter a emissão dos GEE na atmosfera, dos 

quais o principal é o dióxido de carbono (CO2). Dentre esses mecanismos está a venda de 

créditos de carbono, prevista no Protocolo de Quioto (SANTOS; BEUREN; RAUSH, 2011). 

Destarte, a comercialização de crédito de carbono é um mercado que possibilita aos 

países em desenvolvimento vender seus acúmulos a países desenvolvidos com o intuito de que 

estes mantenham-se dentro da normalização estabelecida pelo Protocolo de Kyoto (DIAS, 

2016).  

As empresas consideradas como socialmente responsáveis devem divulgar suas ações 

para seus diversos stakeholders, incluindo acionistas, empregados, clientes, fornecedores e 

investidores. Divulgar esses fatos é função da contabilidade, que pode fazê-lo por meio das 
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demonstrações contábeis, notas explicativas (NEs), e dos relatórios da administração (RA) 

(SANTOS; BEUREN; RAUSCH, 2011).  

Através do RA é possível compreender melhor a situação da empresa, tendo em vista 

que este apresenta informações relevantes que podem auxiliar os principais interessados na 

situação econômico-financeira da entidade. Já as NEs têm por objetivo divulgar informações 

sobre os procedimentos adotados para a construção das demonstrações financeiras e das práticas 

contábeis adotadas no Brasil que não são evidenciados em nenhuma outra parte das 

demonstrações contábeis (GESSER; CASAGRANDE, 2011). 

Alguns estudiosos têm se debruçado sobre a temática relacionada ao crédito de carbono 

(SOARES; SILVA, 2011; FREIRE et al., 2011; SOUZA et al., 2012; MARTINS; SANTOS; 

VICENTE, 2012; CARMONA; FREIRE, 2013; MENDES et al., 2017). De maneira geral, os 

estudos analisam questões sobre a comercialização, aspectos contábeis e comerciais do crédito 

de carbono, bem como sobre o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo.  

Cabe ressaltar o estudo pioneiro de Santos, Beuren e Rausch (2011), os quais buscaram 

identificar o nível de evidenciação, nos relatórios da administração e nas notas explicativas, das 

operações com créditos de carbono em 14 empresas brasileiras de capital aberto que possuem 

projetos de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL). Outro estudo de destaque é o de 

Gesser e Casagrande (2011) os quais analisaram 42 companhias que compõem o Índice 

Carbono Eficiente (ICO2) das ações mais negociadas na B3 com relação a evidenciação do 

crédito de carbono no ano de 2010. De forma geral, os resultados demonstram que, em ambos 

estudos, as empresas não divulgam em seus relatórios informações sobre o tratamento contábil 

e tributário das operações com créditos de carbono.  

Assim, considerando-se a relevância na divulgação das informações contábeis para os 

diversos usuários e seguindo-se as evidências teóricas apresentadas, emerge a seguinte questão 

de pesquisa: Qual o nível de evidenciação nos relatórios da administração e nas notas 

explicativas das operações com créditos de carbono relacionadas aos projetos, meios de 

financiamento e mercado e contabilização das empresas que compõem o Índice Carbono 

Eficiente (ICO2) no exercício de 2017? 

 Destarte, constitui objetivo geral deste estudo identificar o nível de evidenciação nos 

relatórios da administração e nas notas explicativas das operações com créditos de carbono 

relacionadas aos projetos, meios de financiamento e mercado e contabilização das empresas 

que compõem o Índice Carbono Eficiente (ICO2) no exercício de 2017. Para o alcance do 

objetivo geral, foram delimitados os seguintes objetivos específicos: 1) Caracterizar as 

empresas da amostra quanto ao setor de atividade; 2) Analisar o nível de evidenciação das 

informações quanto aos projetos do crédito de carbono e quanto aos meios de financiamento e 

de mercado de créditos de carbono; e 3) Averiguar o nível de contabilização do crédito de 

carbono. 

Para o alcance do objetivo, foi realizada uma pesquisa descritiva, qualitativa e 

documental, aplicando-se a técnica da análise de conteúdo nos relatórios da administração e nas 

notas explicativas das empresas da amostra. 

Esta pesquisa justifica-se por abordar temática atual, relevante e pouco explorada em 

âmbito nacional. Espera-se, assim, contribuir para o aprofundamento e avanço da discussão 

dessas questões no meio acadêmico, ampliando o debate da discussão em torno da temática; e 

no meio profissional, uma vez que busca-se investigar se houveram mudanças de postura por 

parte das empresas, comparando-se o período de 2010, ano em analisou-se as empresas listadas 

no ICO2 (GESSES; CASAGRANDE, 2011) ao de 2017 (pesquisa atual). 
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 O trabalho encontra-se estruturado em cinco seções, além desta introdução. Na segunda 

seção apresenta-se o referencial teórico, além de estudos empíricos anteriores relacionados ao 

tema. Na terceira seção apresenta-se a metodologia utilizada para o alcance dos objetivos. Na 

quarta seção serão expostos os resultados e análises do presente estudo. E por fim, na sexta 

seção, tem-se as conclusões do estudo, apontando-se as implicações, contribuições, limitações 

e recomendações. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 Os países vêm sofrendo grandes prejuízos ambientais e a procura de formas que não 

agridem o ecossistema virou um papel fundamental para suas empresas. Os usuários do 

mercado financeiro estão dando mais atenção aos cuidados com o meio ambiente, procurando 

maneiras de solucionar e evitar catástrofes ambientais, e conseguindo crescer financeiramente 

junto com o meio ambiente e sem o prejudicar. Com isso, é possível entender os problemas 

ambientais.  

 

2.1 PROBLEMAS AMBIENTAIS 
 

O Aquecimento Global é um fenômeno que vem trazendo consequências catastróficas 

ao ser humano e a biodiversidade do planeta Terra. O homem é considerado como o fator 

causador desse acontecimento, por meio de suas ações. Rufino (2014) conceitua Aquecimento 

Global, como um fenômeno que representa o aumento da temperatura do planeta em um 

pequeno período, fazendo um parâmetro com as mudanças naturais, que levaria mais tempo 

para acontecer, mais ou menos, dois séculos.  

 Segundo Tisott, Rodrigues e Silva (2018) a exploração ambiental, no período de várias 

décadas, ocasionada pelo homem, vem gerando vários problemas ao ecossistema. O Painel 

Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC), diz que a temperatura do planeta Terra 

foi ocasionada por intervenções humanas, na revolução industrial no século XVIII. Esses atos 

promoveram crescimentos da sociedade e avanços tecnológicos da época, que impulsionou o 

desenvolvimento da sociedade, mais essa explosão de avanços, provocou um crescimento 

exorbitante na poluição e na destruição do ecossistema. 

 Targino e Castro (2018) dizem que as várias mudanças com o clima do planeta Terra 

ocorrem pela liberação em grande quantidade de gases do efeito estufa, ainda sim, o efeito 

estufa é fundamental para a existência de vida no planeta. De acordo com o mesmo autor, ele é 

um meio natural que protege o planeta, mas o efeito estufa se torna um problema quando 

provoca o aumento na temperatura acima do normal. Santos (2014) afirma que o aquecimento 

não é ocasionado por ações humanas, ele aduz que a teoria do efeito estufa é um equívoco, já 

que a função da variação da temperatura aumenta e diminui a quantidade de CO2 na atmosfera 

e não o homem. 

 Silva e Macedo (2012) mostram algumas consequências desse problema mundial, como: 

derretimento das calotas polares, aumento do nível do mar, extinção das espécies da fauna e 

flora, aumento de eventos catastróficos, intensificação do fluxo migratório e outros, essas 

consequências traz efeitos negativos para as áreas ambiental, social e econômica.  
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2.1.1 EFEITO ESTUFA 

 

 O Efeito Estufa é um fenômeno natural que proporciona condições ideais, em termos 

climáticos, para que os seres vivos possam habitar, ele impõe que o planeta resfrie, mantendo 

condições ideais para a manutenção da vida. Rufino (2014) diz, que o mesmo tem propriedades 

importantes, fazendo que a vida no planeta tenha continuidade. 

 O Efeito Estufa natural é ocasionado pelo próprio planeta Terra, um evento natural que 

não prejudica o planeta. Existe também o mesmo fenômeno com outro fato gerador, um evento 

não natural, seu fato gerador é as ações do homem, suas ações aumentam a temperatura em um 

nível muito elevado que prejudica o planeta. Rufino (2014) acredita que o Efeito Estufa não 

natural é o principal causador do Aquecimento Global, responsável por deixar o planeta com 

condições de habitação, mantendo uma temperatura ideal.  

 Dessa forma, pode-se chegar à conclusão de que o Efeito Estufa não natural gera 

temperatura elevadíssimas, quem gera é o ser humano, que intensifica aceleradamente o 

Aquecimento Global, então, o principal provocador dessa devastação é o Homem, através de 

suas ações. 

 Os gases do efeito estufa conseguem manter na atmosfera o calor irradiado pelo planeta, 

impossibilitando que uma concentração do calor absorvido do sol fosse liberada de volta para 

o universo. Os gases dióxido de carbono, óxido nitroso e metano, estão naturalmente na 

atmosfera do planeta Terra (SILVA; MACEDO, 2012). 

 A concentração dos GEE na atmosfera do planeta Terra vem crescendo nas últimas 

décadas, por causa das atividades industriais, uso de combustíveis fosseis e atividades agrícolas. 

Santos (2014) diz que a temperatura do planeta Terra é aumentada por causa da concentração 

dos gases do efeito estufa, colocando em perigo o ecossistema do planeta. Os gases do efeito 

estufa oriundos pelas as ações antrópicas, fazem com que aqueçam a terra consideravelmente 

mais rápido do que deviam. 

 O planeta vem sofrendo um grande problema ambiental nessas últimas décadas, o 

aquecimento global, que é ocasionado pela liberação de gases de efeito estufa por fontes 

antrópicas. Santos e Oliveira (2011) comentam que o aquecimento global está sendo alvo e 

repercutido em discussões preocupantes entre governantes, ambientalistas e a sociedade em 

geral. 

 

2.2 PROTOCOLOS DE KYOTO 

 

 A primeira reunião global sobre esse assunto ocorreu em Estocolmo em 1972 e foi 

qualificado como o marco inicial sobre o meio ambiente e o desenvolvimento econômico 

(SANTOS, OLIVEIRA, 2011). Já no Brasil, na ECO’92, ele se tornou o centro das atenções do 

mundo, em 1992, ocorreu uma reunião com 172 países que discutiram o desenvolvimento 

sustentável. Santos e Oliveira (2011) evidenciam que no Japão, no ano de 1997, ocorreu a 

Terceira Conferência das Partes, que teve como consequência, a assinatura do Protocolo de 

Kyoto.  

 Esse protocolo significa o compromisso internacional de alguns países desenvolvidos 

em reduzir a emissão de poluição. O Protocolo de Kyoto trata da redução continuamente dos 

gases de efeito estufa. 

 Ele tem como objetivo estabelecer ações e metas para reduzir em torno de 5,2% a 

liberação GEE em relação aos níveis do ano 1990 no período 2008-2012 (CORDEIRO, 2015). 
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 No ano de 2012, o protocolo foi encerrado, mas a ONU prorrogou até 2020, ocorrendo 

reuniões anuais. E em uma dessas reuniões, os países desenvolvidos se comprometeram em 

reduzir 18% dos gases poluentes referente ao ano de 1990 (GODOY, 2013).  

 O protocolo estipula, para os países desenvolvidos que o assinaram, mecanismos de 

flexibilização que ajudará a reduzir os custos das iniciativas de redução dos gases do efeito 

estufa. De acordo com Cordeiro (2015), são três mecanismos inovadores: mecanismo de 

desenvolvimento limpo, implementação conjunta e comércio de emissões. 

 O mecanismo de desenvolvimento limpo é o único mecanismo que se aplica aos países 

em desenvolvimento. Cordeiro (2015) informa que são projetos que reduz e elimina os GEE 

nos países em desenvolvimento. O MDL é a única inovação que tem o propósito de contribuir 

para o crescimento sustentável dos países em desenvolvimento (MENEGUIN, 2012). 

 Na implementação conjunta, os países desenvolvidos equilibram suas emissões 

envolvendo-se em projetos em outros países desenvolvidos. Meneguin (2012) argumenta que 

implementação conjunta e o comércio de emissões, são de exclusividade dos países que 

possuem metas obrigatórias, os países desenvolvidos. No comércio de emissões, os países 

desenvolvidos negociam entre eles, quotas de emissão de acordo com o protocolo. 

   

2.3 CRÉDITO DE CARBONO 

 

 O comércio de emissões é um sistema mundial de comercialização de emissões de 

carbono, esse mecanismo se assemelha com o esquema de mercado cap-and-trade, essa 

expressão no português representaria limite e comércio, para Meneguin (2012) ela é empregada 

para designar um mecanismo de mercado que estabelece limites para a liberação de gases de 

um grupo. Com relação aos limites estipulados, são geradas permissões de emissão e cada 

integrante define como acatará estes limites. 

 

2.3.1 Mecanismo de desenvolvimento limpo 

 

 Tendo em vista o comércio de emissões, começou a haver o interesse dos países 

desenvolvidos nos projetos do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, executados nos países 

em desenvolvimento, esses projetos dão pleno direito aos seus elaboradores de receberem 

crédito de carbono para comercializar. 

 Por meio das diretrizes do Protocolo de Kyoto, o Mecanismo de Desenvolvimento 

Limpo deliberou o Mercado de Carbono, que denomina-se um sistema de negociação de 

unidades de redução da emissão de GEEs, que funciona da seguinte forma: quando ocorre a 

redução da emissão de gases poluentes, gera certificados denominados Crédito de Carbono, que 

poderão ser comercializados no mercado global. Existe a certificação fornecida pelas agências 

reguladoras de proteção ambiental pela a redução da emissão de GEEs. Esse certificado possui 

a mesma proporcionalidade da quantidade de gases liberados que contribuem para o efeito 

estufa (BORGES, 2016). 

 As pessoas jurídicas dos países desenvolvidos investem em projetos de redução de gases 

do efeito estufa em empresas dos países em desenvolvimento, a diminuição gera crédito para 

ser utilizados nas metas de redução das empresas dos países desenvolvidos. Outro modo de 

gerar credito, é quando empresas de países em desenvolvimento implantam projetos de reduzir 

com recursos próprios e vendem para as empresas dos países desenvolvidos os créditos gerados. 

Os projetos necessitam da comprovação da remoção ou redução dos gases do efeito estufa ou a 

comprovação que o projeto fez com que a empresa evitou a emissão dos gases do efeito estufa. 
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 De acordo com um estudo de caso realizado por Queiroz, Abreu e Cabral (2013) em 

uma cerâmica do município de Aquiraz-CE, sobre a implementação de um MDL na cerâmica 

com o objetivo de comercializar crédito de carbono, constataram que no Brasil, um país em 

desenvolvimento, existe pouca inclusão de empresas de pequeno porte, no mercado de carbono, 

e provavelmente, ocasionado pela a falta do apoio do governo brasileiro sobre o tema e por 

possuir normas ambientais burocráticas.  

 A Comissão Interministerial de Mudança do Clima é a autoridade responsável no Brasil 

que define os critérios para o reconhecimento desses projetos, em cada país possui a sua 

Autoridade Nacional. Somente após a aprovação do projeto pela Autoridade Nacional, é que o 

projeto pode ser avaliado e registrado pela ONU. Todo projeto tem que possuir um proponente, 

que será o responsável por ele perante as instâncias do Conselho Executivo, perante o que foi 

estabelecido pelas regras do MDL (MENEGUIN, 2012). 

 Os projetos de MDL deve ser proposto por empresas, associações, ONGs, cooperativas, 

governos instituições formais, mas não podendo por entidades informais e indivíduos. Isso 

concretiza que o proponente tem que ser uma pessoa jurídica. 

 Os critérios gerais que são necessários para um projeto de MDL, perante o Conselho 

Executivo, é apoiar os objetivos de desenvolvimento sustentável definidos pelo país onde será 

implantado; ter a participação voluntária dos atores envolvidos; contar com a aprovação do país 

onde será implantado; reduzir as emissões de GEE em relação ao que ocorrerá se ele não for 

implementado – princípio da adicionalidade; trazer uma estimativa dos impactos de suas 

atividades – as partes envolvidas e/ou afetadas por esses impactos deverão ter sido 

comprovadamente consultadas; gerar benefícios climáticos – mensuráveis, reais e de longo 

prazo; contabilizar o aumento de emissões de GEE que ocorra fora dos limites das suas 

atividades e que seja atribuível a essas atividades. 

 O conceito de crédito de carbono fundamentou-se em vários artigos da Convenção 

Sobre Mudança do Clima, durante as suas discussões. O Artigo 3.5 diz que é um sistema 

econômico internacional favorável e aberto que traz desenvolvimento econômico sustentável 

para todas as partes, o que permite que os países em desenvolvimento verifiquem seu potencial 

nas ações para redução das mudanças climáticas. Já o Artigo 11.5 apresenta a possibilidade que 

os países desenvolvidos implementem acordos multilaterais para prover recursos financeiros a 

países em desenvolvimento (MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 2012). 

 Na 15ª Conferência das Partes da Convenção do Clima (COP-15), em Copenhague, a 

BM&FBOVESPA (Bolsa de valores do Brasil) e o BNDES (Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social) apresentaram o desenvolvimento do Índice Carbono 

Eficiente (ICO2). O ICO2 foi planejado para incentivar as empresas que comercializam na bolsa 

de valores a diminuírem seus GEEs, dessa maneira, estabelecer um nível de transparência maior 

das empresas referente às suas emissões de GEEs. O investimento para os investidores sensíveis 

às questões ambientais, foi uma criação de oportunidade gerada pelo ICO2 (SILVA; 

MACEDO, 2012).  

 A BM&FBOVESPA (2012) menciona que o ICO2 é assemelhado com a carteira do 

IBrX-50, um indicador atribuído por 50 ações mais negociadas na BM&FBOVESPA, 

ponderadas na carteira pelo free float, essa expressão significa a quantidade de ações da 

empresa disponíveis para negociação no mercado. O crédito de cada ação no novo índice terá 

como base a participação da empresa no IBrX-50 e também sua eficiência em emissões dos 

gases do efeito estufa.  

 Desta forma, as empresas com maior eficiência em emissões de GEEs, em relação às 

demais da carteira, tenderão a aumentar seu peso no novo índice, na comparação com sua 
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participação no IBrX-50. Por outro lado, aquelas pouco eficientes em emissões destes gases, 

tenderão a ter sua participação reduzida no novo índice, em relação à sua presença no IBrX-50. 

Quanto menor a relação entre as emissões destes gases e a receita da empresa, maior será sua 

eficiência financeira (BM&FBOVESPA, 2012). 

 

 2.4 CONTABILIDADE AMBIENTAL 

 

 O Conselho Federal de Contabilidade através do Comitê de Pronunciamentos Contábeis 

CPC00/08, mostra que o objetivo da Contabilidade é fornecer as informações transparentes 

sobre as demonstrações do patrimônio, informações de grande importância, para um número de 

usuários em suas verificações e tomadas de decisão econômica. 

 Santos et al., (2013) acredita que contabilidade é uma ciência que possui a finalidade de 

proporcionar informações para a tomada de decisão de seus usuários. Dessa forma, há a 

necessidade de identificar, mensurar e evidenciar os eventos econômicos e financeiros, que 

geram mutações.  

  Destarte, por meio desses conceitos, observa-se que contabilidade é uma ciência social 

que estuda, registra e controla o patrimônio das pessoas jurídicas, ela é uma contabilidade única, 

seus métodos contábeis são iguais aos usados em tempos anteriores, todavia, conforme a 

essência que se estabelece, podemos agregar na contabilidade a ramificação necessária para 

alcançar o assunto desejado. 

 Com isso, observa-se a importância da contabilidade ambiental em solucionar as 

carências das empresas e da sociedade, já que estará demonstrando financeiramente o processo 

de degradação ou preservação ambiental (RIBEIRO et al. 2017). 

 As pessoas jurídicas têm grandes dificuldades para mensurar a contabilidade ambiental. 

Segundo Radin e Dutra (2016) a mensuração deve ser estabelecida da seguinte forma: autorizar 

restrições futuras sobre os ativos e permitir a previsão de passivos contingentes, pelo valor 

presente da expectativa; viabilizar às entidades a permissão de avaliação dos ativos pelos 

benefícios futuros; determinar a unidade monetária como unidade de mensuração; a moeda 

deverá está isenta das variações em seu poder de compra, isto é, usar taxas de inflação que possa 

haver a correção disso; autorizar a avaliação de passivos efetivos pelo valor presente da dívida; 

demonstrar os efeitos do tempo sobre os capitais empregando as taxas de juros pertinente a cada 

evento; estipular um preço de deslocamento para os produtos gerados ou serviços prestados que 

venham a ser entregues a terceiro; diante disso, deve-se utilizar o preço de mercado à vista por 

um serviço de igual qualidade e especificação; evidenciar capitais equivalentes em diferentes 

datas, autorizando sua comparabilidade; os consumos efetivos deve ser usado o menor preço de 

mercado por seu valor à vista, para especificação e qualidade iguais.  

 As contas ambientais possuem uma complexidade na hora da sua contabilização, porque 

a contabilidade ambiental necessita das informações que repasse aos seus usuários a devida 

situação patrimonial da empresa com a conexão ambiental. Both e Fischer (2017) confirma, 

que o objetivo da ciências ambiental é reconhecer, contabilizar e tornar compreensível os 

acontecimentos econômico-financeiro ligados à preservação, proteção e restauração ambiental 

realizados em um delimitado tempo, tendo em vista, à demonstração da situação patrimonial da 

instituição. Dada a importância da ciência e de seu conteúdo, são apresentados algumas 

definições de elementos inerentes a ciência.  

 

2.4.1 Ativo ambiental 
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 A conta patrimonial, ativo, possui um grau de importância na contabilidade, pois está 

associado a vários relacionamentos contábeis que abrange receitas e despesas. O elemento ativo 

pode ser definido como um recurso econômico que está presente e que é dirigido pela instituição 

como decorrência de eventos passados (AYRES; COSTA; SZUSTER, 2016).  

 Diante desse prefácio que o ativo ambiental exibe amplo valor para a contabilidade 

ambiental e para as entidades, por conseguinte, Ribeiro et al (2017) conclui que a conta 

patrimonial ativo ambiental é um recurso controlado por uma instituição, como resultado de 

transações ou eventos, que através disso, que tenha a espera de conseguir benefícios 

econômicos futuros, e que possua a finalidade o controle, a preservação e a recuperação do 

meio ambiente. 

 Assim, pode-se admitir que ativos ambientais são investimentos que a empresa tem 

remetendo à proteção e preservação do meio ambiente e esses ativos devem ser esclarecidos 

nas notas explicativas, sobre tudo, quando houver novas aquisições (MELO et al., 2016). 

 

2.4.2 Passivo ambiental 

 

 Segundo o CPC 00 (2012), classifica passivo como uma obrigação vigente da entidade, 

adquirida de eventos anteriores, da qual sua quitação provenha na saída de recursos da 

organização aptos para fornecer benefícios econômicos.  

 Na disciplina teoria da contabilidade, o passivo é titulado como exigibilidade, que 

caracteriza uma obrigação de uma organização com a outra e que em algum período essa 

obrigação deve ser quitada. Perante isso, o passivo ambiental pode ser determinado como uma 

exigibilidade resultante de um evento passado ou presente, que deve ser identificada quando 

existe uma pendência da empresa, decorrente de um déficit efetivo ou de uma dívida futura 

relacionados ao meio ambiente e que impusera, a entrega de ativos ou prestação de serviços em 

um período póstero, em um tempo estipulado (BOTH; FISCHER, 2017). 

 Por conseguinte, Silva Junior (2017) disserta que passivo ambiental é uma obrigação 

em todas as formas possíveis e que não existe a possibilidade de não ter a presença de um 

passivo em uma empresa, onde, dentre os exemplos, temos o controle das emissões 

atmosféricas, armazenamento e disposição adequada dos resíduos; recuperação uma área 

degradada é obrigação de preservar o meio ambiente. 

 

2.4.3 Custo ambiental 

 

Os custos ambientais estão associados com a defesa da natureza e sua classificação é 

dada, quando esses gastos estão ligados com a produção e fornecem proveitos a entidade 

(ARAÚJO et al., 2017). De acordo com Menin (2014), os custos ambientais de uma entidade 

estão envolvidos diretamente com os processos produtivos da indústria, ou seja, todo gasto 

ambiental que foi empregado no processo industrial. 

 Tudo o que for usado na fabricação, que favoreça na elaboração de bens e serviços de 

menor impacto ambiental, deverão ser classificados como custos ambientais, como por 

exemplo, matéria prima, insumos, depreciação de máquinas e equipamentos e encargos sociais 

de empregados envolvidos com a qualidade ambiental (LIMA et al., 2016). 

 

2.4.4 Despesa ambiental  
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Existe dúvidas no momento de classificar o indicador despesa ambiental, apesar de ser 

tão simples, muitos acabam contabilizando como custo ambiental. Para facilitar o 

entendimento, Moraes, Theis e Schreiber (2016) explicam que este indicador não é um gasto 

que está relacionado com o sistema produtivo da pessoa jurídica, que pode-se exemplificar 

como, os gastos administrativos realizados em função da degradação no meio ambiente e 

tributos resultantes das leis ambientais. 

 O agrupamento de atividades realizadas para a defesa do ecossistema, a contabilidade 

acredita que seja uma despesa ambiental (HEIN; DOTTO; SILVA, 2017). Souza et al. (2015) 

chega a concluir com o mesmo pensamento sobre despesa ambiental, que ele é um gasto, como 

qualquer outro, mas, ele deve estar envolvido com o meio ambiente e não pode estar associado 

diretamente com a produção da entidade. 

 Ribeiro et al. (2017) certifica que despesas ambientais, é o foco da empresa na 

preservação do meio ambiente, então, todo tipo de gasto gerado para a realização desse trabalho, 

receberá a titulação desse indicador. Pode-se dizer que esse indicador ambiental ocasiona 

receitas ambientais, podendo com elas favorecer o patrimônio da empresa e o ecossistema do 

planeta (SOUZA et al.; 2015).    

 

2.4.5 Receita ambiental 

 

 Para Piau e Nepomuceno (2013), receita é um regresso de valores, um crescimento no 

patrimônio líquido da pessoa jurídica e já a receita ambiental foge um pouco deste conceito 

clássico de receita, Isso pelo motivo de que a receita ambiental é uma introdução de práticas 

ambientalmente com o propósito de diminuir os impactos negativos no meio ambiente. 

 Na interpretação de Mello et al. (2014) pode-se dizer que receitas ambientais são os 

acúmulos de ganhos econômicos ao longo do período contábil, fazendo com que aumente o 

patrimônio líquido da entidade com a entrada de recursos ou decréscimo de exigibilidade. 

Conceituando com Freitag et al. (2016), esse indicador é um ganho que tem relação com as 

atividades feitas pela entidade conforme a exemplificação posterior, a comercialização de 

subprodutos ou resíduos a pessoas jurídicas que darão um destino ambientalmente certo para 

esses elementos. Os resultados adquiridos pela entidade podem ser indicados também pelas 

receitas ambientais, através das vendas desses elementos (MELO et al, 2016). 

 Observa-se que as entidades mesmo assumindo a função de desenvolver a proteção 

ambiental, elas alcançam a obtenção de resultados econômicos positivos em virtude do trabalho 

feito de índole ambiental (VERONEZE et al, 2016). 

 

2.4.6 Contabilização e evidenciação do crédito de carbono 

 

A comercialização dos créditos de carbono influencia monetariamente no patrimônio 

das organizações, tal para aquelas que adquirem para vários fins, como também, para aquelas 

que geram e vendem, ocasionando a necessidade de ser evidenciado pela ciência contábil.   

 Diante da pluralidade das negociações com o crédito de carbono, as empresas utilizando 

inovações tecnológicas ou comprando tecnologias diferentes que prejudicam menos o 

ecossistema. Ocorreu a obrigação de gerar a contabilização destas operações, todavia, não há a 

existência de normatização por parte dos órgãos contábeis brasileiros e da Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM) que doutrine como seria o passo a passo para a contabilização destas 

operações e qual o momento de apurar os créditos de carbono na contabilidade das empresas. 
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Segundo Santos et al. (2013) que no Brasil, no momento, não há normas da parte dos órgãos 

contábeis, que informe como seria a mensuração das operações com o crédito de carbono e 

quando deve ser o período de reconhecer na contabilidade. 

 O International Accounting Standards Board (IASB), o órgão internacional que faz os 

pronunciamentos contábeis, tentou regulamentar a forma da contabilização das transações 

realizadas no mercado de carbono, mas, de acordo com Santos et al. (2013) a regulamentação 

foi invalidada, porque não existia consenso perante as diretrizes que foi estipuladas, porém, no 

ano de 2009 o IASB demonstrou a vontade de prosseguir com o projeto novamente, o Emissions 

Trading Scheme, que dessa vez tratava dos aspectos contábeis sobre as permissões negociáveis 

e das obrigações do comércio, ajudando o mercado europeu, porque teve uma posição, não 

definitiva. Essa regulamentação emitida pelo IASB refere-se as organizações dos países 

desenvolvidos, que possui o comprometimento de reduzir suas emissões e comprar crédito de 

carbono. 

 O ativo é um recurso controlado por uma organização como resultante de eventos 

ocorridos anteriormente, e espera-se que gere benefícios futuros para a sua organização. O valor 

contábil é o valor que o ativo é reconhecido no balanço patrimonial após a dedução da perda 

por desvalorização e da amortização acumulada (CPC 04, 2010). 

  

 

2.5 ESTUDOS EMPÍRICOS ANTERIORES RELACIONADOS AO TEMA 

 

Tem se discutido muito sobre a temática: operações com o crédito de carbono, e seus 

principais estudos serão destacados no decorrer desta sessão. De acordo com Alves (2017), 

buscou em seu estudo analisar os níveis de evidenciação das práticas ambientais nas empresas 

de construção civil do Distrito Federal listadas na BOVESTA, com o objetivo de verificar os 

relatórios financeiros e não financeiros, o nível de evidenciação das construtoras do DF listadas 

na BOVESPA durante o período de 2014 a 2016, encontrando como resultado, que o nível da 

evidenciação das empresas de construção civil do Distrito Federal listadas na BOVESTA, nos 

anos analisados, apresentaram informações de maioria descritiva sobre a política ambiental e 

os impactos no meio ambiente, encontradas na maioria, em relatórios de sustentabilidade. 

Basso, Bertagnolli e Santos (2017), apresentam um estudo sobre análise bibliométrica 

da produção científica em contabilidade ligada aos créditos de carbono, com o objetivo de 

analisar o perfil da produção científica na área de pesquisa em contabilidade ligada aos créditos 

de carbono e achando como resultado da pesquisa, que o presente artigo apresenta como 

limitação a ausência de literatura disponível, com uma minoria de estudos e a escassez de 

critérios contábeis admitindo que utilize vários aspectos diferentes sejam aplicados às 

operações com créditos de carbono, finalizando o entendimento, que os onzes artigos 

componentes da amostra, expressam a deficiência e a falta de profundidade dos estudos. 

Segundo Maciel et al. (2009), mostra o estudo sobre crédito de carbono: 

comercialização e contabilização a partir de projetos de mecanismo de desenvolvimento limpo, 

com o objetivo de abordar a comercialização e contabilização dos créditos de carbono através 

de projetos de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo e seus reflexos no patrimônio das 

empresa, além de esclarecer as alternativas contábeis possíveis no tratamento dos referidos 

eventos, encontrando o resultado, que é necessário dar a transparência almejada às informações 

de natureza contábil referente aos créditos de carbono, uma adequação das Normas 

 Santos, Beuren e Raush (2011), demonstra um artigo sobre evidenciação das operações 

com créditos de carbono nos relatórios da administração e nas notas explicativas, com o 
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propósito de identificar o nível de evidenciação, nos relatórios da administração e nas notas 

explicativas, das operações com créditos de carbono relacionadas aos projetos, meios de 

financiamento e mercado, contabilização e tributação. Os resultados da pesquisa demonstra que 

as empresas analisadas, não divulgam em seus relatórios informações sobre o tratamento 

contábil e tributário das operações com créditos de carbono. Os dados mais divulgados nos 

projetos diz respeito à forma de geração dos créditos e ao custo deste investimento.  

Gesser e Casagrande (2011) fizeram um estudo sobre a evidenciação das operações com 

crédito de carbono: estudo realizado nos relatório da administração e nas notas explicativas das 

42 empresas que compõem o Índice Carbono Eficiente (ICO2) listadas na BM&FBOVESPA 

no período de 2010. Esse estudo, tem o objetivo de identificar o nível de evidenciação nos 

Relatórios da Administração (RAs) e nas Notas Explicativas (NEs) das operações com Crédito 

de Carbono (C.C), relacionadas aos projetos, meios de financiamentos e mercado e; tributação. 

Os resultados encontrados do estudo foram que as empresas não divulgam em seus relatórios 

informações sobre o tratamento contábil e tributário das operações com C.C. e as informações 

mais divulgadas são sobre os projetos, tipos de projetos, forma de geração dos créditos e o custo 

deste investimento. 

Mazzali e Petri (2015), apresenta o estudo sobre a evidenciação das operações com 

crédito de carbono: estudo realizado no relatório da administração e nas notas explicativas no 

período de 2010 a 2013, com objetivo de identificar a evidenciação, compreendida no período 

de quatro anos, do Crédito de Carbono (C.C.) nas Notas Explicativas (NEs) e nos Relatórios de 

Administração (RAs), em 39 empresas listadas na BM&FBOVESPA, que se enquadram no 

Índice Carbono Eficiente (ICO2). Sobre os resultados, o autor analisou que os elementos 

referentes a modalidade, tipo, fases do projeto, quantidade de toneladas de CO2 gerada, forma 

de geração dos C.C. e o custo do investimento, são pouco divulgadas pelas empresas, com baixo 

detalhamento dessas informações, a única empresa que evidenciou a forma de financiamento, 

foi a BRF S.A. 

 

3 METODOLOGIA  

 

 A pesquisa metodológica representa um conjunto de procedimentos e métodos 

utilizados para efetuar uma pesquisa (SANTOS; BEUREN; RAUSH,2011). A natureza da 

pesquisa se qualifica como descritiva, com um tratamento qualitativo das informações, 

desempenhada através de um estudo documental. De acordo com Vieira (2002), a pesquisa 

descritiva tem o objetivo de observar as características de uma estipulada população, buscando 

interpretar, classificar e descrever.  

 Sobre o tratamento do problema, refere-se sobre uma pesquisa qualitativa. Segundo 

Raupp e Beuren (2006), declaram que a pesquisa qualitativa realiza análises mais afundas em 

referência ao fenômeno que está sendo pesquisado. Continuando com o pensamento de Raupp 

e Beuren (2006), a pesquisa qualitativa procura evidenciar peculiaridades não vistas por uma 

análise quantitativa, tendo em vista a superficialidade deste último. A abordagem é qualitativa, 

porque foi analisado o que as 10 empresas, listadas na B3 e que compõe ICO2, estão 

demonstrando em seus relatórios administrativos e nas notas explicativas sobre operações com 

créditos de carbono relacionadas aos projetos, meios de financiamento e mercado e 

contabilização. 

A população desta pesquisa constitui-se das empresas que fazem parte da carteira do 

ICO2, criado no ano de 2010, pela BM&FBOVESPA – hoje denominada B3 S.A. Brasil Bolsa 

Balcão – e o BNDES e que estão listadas na B3, totalizando 27 empresas. 
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Quadro 02 - População da pesquisa 
Nº Razão Social Nome do Pregão Setor de Atuação 

1 CCR S.A CCR S.A Bens Indls/Transporte 

2 BRF S.A BRF AS Cons N Básico / Alimentos Proc. 

3 JBS S.A JBS Cons N Básico / Alimentos Proc. 

4 AMBEV S.A AMBEV S/A Cons N Cíclico / Bebidas 

5 CIA BRASILEIRA DE 
DISTRIBUICAO 

P.ACUCAR-CBD Cons N Cíclico / Comécio Distr. 

6 NATURA COSMETICOS 
S.A 

NATURA Cons N Cíclico / Pr Pessoal Limp 

7 LOJAS AMERICANAS 
S.A 

LOJAS AMERIC Consumo Cíclico / Comércio 

8 LOJAS RENNER S.A LOJAS RENNER Consumo Cíclico / Comércio 

9 MRV ENGENHARIA E 
PARTICIPACOES 
S.A 

MRV Consumo Cíclico / Constr. Civil 

10 MULTIPLAN – 
EMPREEND 
IMOBILIARIOS S.A 

MULTIPLAN Financ e Outros / Explor Imóveis 

11 BCO BRADESCO S.A BRADESCO Financ e Outros / Interms Financs 

12 BCO BRASIL S.A BRASIL Financ e Outros / Interms Financs 

13 ITAUSA 
INVESTIMENTOS 
ITAU S.A 

ITAUSA Financ e Outros / Interms Financs 

14 ITAU UNIBANCO HOLDING 
S.A 

ITAUUNIBANCO Financ e Outros / Interms Financs 

15 BCO SANTANDER 
(BRASIL) S.A 

SANTANDER BR Financ e Outros / Interms Financs 

16 B3 S.A – BRASIL, 
BOLSA, BALCAO 

B3 Financeiro e Outros / Serviços Financeiros 
Diversos 

17 CIELO S.A CIELO Financeiro e Outros / Serviços Financeiros 
Diversos 

18 FIBRIA CELULOSE S.A FIBRIA Mats Básicos / Madeira e Papel 

19 KLABIN S.A KLABIN S/A Mats Básicos / Madeira e Papel 

20 SUZANO PAPEL E 
CECULOSE S.A 

SUZANO PAPEL Mats Básicos / Madeira e Papel 

21 BRASKEM S.A BRASKEM Mats Básicos / Químicos 

22 PETROBRAS 
DISTRIBUIDORA S/A 

PETROBRAS Petróleo, gás e biocombustíveis 

23 PETROLEO BRASILEIRO 
S.A PETROBRAS 

PETROBRAS Petróleo, gás e biocombustíveis 

24 ULTRAPAR 
PARTICIPACOES 
S.A 

ULTRAPAR Petróleo, gás e biocombustíveis 

25 HYPERA S.A HYPERA Saúde/Comércio Distr 

26 TELEFONICA BRASIL S.A TELEF BRASIL Telecomunicação 

27 CIA ENERGETICA DE 
MINAS GERAIS – CEMIG 
 

CEMIG Utilidade Públ / Energ Elétrica 

Fonte: Adaptado do site da B3 
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A amostra da pesquisa foi formada por 10 empresas que compõe a carteira Índice 

Carbono Eficiente (ICO2) e que estão listadas na B3. A escolha foi de 2 empresas de cada setor 

de atuação, aleatoriamente, até completar a quantidade total da amostra da pesquisa desejada. 

 

Quadro 03 - Amostra da pesquisa 
Nº Razão Social Nome Pregão Setor de Atuação 

1 BRF S.A BRF AS Cons N Básico / Alimentos Proc. 

2 JBS S.A JBS Cons N Básico / Alimentos Proc. 

3 LOJAS AMERICANAS 
S.A 

LOJAS AMERIC Consumo Cíclico / Comércio 

4 LOJAS RENNER S.A LOJAS RENNER Consumo Cíclico / Comércio 

5 KLABIN S.A KLABIN S/A Mats Básicos / Madeira e Papel 

6 SUZANO PAPEL E 
CECULOSE S.A 

SUZANO PAPEL Mats Básicos / Madeira e Papel 

7 B3 S.A – BRASIL, 
BOLSA, BALCAO 

B3 Financeiro e Outros / Serviços Financeiros 
Diversos 

8 CIELO S.A CIELO Financeiro e Outros / Serviços Financeiros 
Diversos 

9 BCO SANTANDER 
(BRASIL) S.A 

SANTANDER BR Financ e Outros / Interms Financs 

10 BCO BRADESCO S.A BRADESCO Financ e Outros / Interms Financs 

Fonte: Adaptado do site da B3 

 

O procedimento adotado pelo estudo foi o documental, porque as RAs e as NEs das 10 

empresas listadas na B3 e que compõe ICO2 foram baixadas no ano de 2017. Segundo Oliveira 

(2011), a pesquisa documental é caracterizado como um recolhimento de informações primárias 

que envolve os documentos, escritos ou não, pertencentes a arquivos públicos; arquivos 

particulares de instituições e domicílios, e fontes estatísticas. 

A coleta dos dados foi submetida através de um estudo de conteúdo dos relatórios de 

administração e das notas explicativas das empresas escolhidas. Foi decidido procurar os 

seguintes termos: projetos, financiamentos e mercado de créditos de carbono, contabilização e 

tributação, para a coleta dos dados nos relatórios de administração e nas notas explicativas. 

Foram procurados termos e elementos para a análise dos dados, conforme o quadro 04.   
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Quadro 04 - Termos e elementos da pesquisa 
Termos Elementos 

 
PROJETOS 

- Modalidade do projeto 
- Tipo de projeto 
- Fases do projeto 
- Quantidade tCO2 gerada 
- Forma de geração dos créditos de carbono 
- Custo de investimento 

 
Financiamentos dos créditos de carbono 

- Forma de financiamento 
- Instituição financeira no qual financiou o projeto 
- Compradores 
- Valor das Vendas 
- Tipo de Mercado 
- Forma de negociação 

 
Contabilização 
 

- Classificação como intangível 
- Classificação como estoques 
- Classificação como derivativo 
- Reconhecimento do passivo 
- Momento de reconhecimento das receitas 
- Critérios de mensuração (custos históricos/valor de 
mercado) 
- Classificação das receitas e despesas 
- Reconhecimento das despesas 

Fonte: Adaptado de Santos, Beuren, Rausch (2009) 

  

Os itens coletados, desde o inicio da análise de conteúdo dos RAs e da NEs, foram 

direcionados para tabelas, de acordo com os quatro termos, para a finalidade de quantificar 

elementos evidenciados pelas empresas. As tabelas divulgadas no tópico da análise dos 

resultados, foi completada com os números “zero” para nenhuma informação e “um” para 

informação, referenciando ao elemento pesquisado. 

 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 Nesse tópico do estudo, trata-se da análise dos resultados, que irá observar dados sobre 

os projetos do crédito; dados sobre o Financiamento e mercado de créditos; e dados sobre a 

contabilização dos créditos de carbono. Os procedimentos realizados para analisar os dados, foi 

de acordo com o trabalho de Santos, Beuren e Raush (2011).  
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Quadro 05 - Projetos do crédito de carbono 
Empresa Modalidade 

do 
projeto 

Tipo do 
projeto 

Fases do 
projeto do 
MDL 

Quantidades 
TCO2 
geradas 

Forma de 
geração de 
créditos de 
carbono 

Custo do 
invest. 

BRF S.A 0 0 0 0 0 0 

JBS S.A 1 1 1 1 0 0 

LOJAS 
AMERICANAS 
S.A 

0 0 0 0 0 0 

LOJAS RENNER 
S.A 

1 1 0 0 0 0 

KLABIN S.A 1 1 0 0 1 1 

SUZANO PAPEL 
E 
CECULOSE S.A 

0 0 0 0 0 0 

B3 S.A – 
BRASIL, 
BOLSA, 
BALCAO 

0 0 0 0 0 0 

CIELO S.A 1 1 0 0 0 0 

BCO 
SANTANDER 
(BRASIL) S.A 

1 1 1 0 0 0 

BCO 
BRADESCO S.A 

1 1 0 0 0 0 

Fonte: RAs e NEs. 

 

De acordo com o quadro 05, quatro empresas, que fazem parte da amostra do total de 

10 empresas, não evidenciam nenhuma informação em suas NEs e nos RAs sobre o projeto de 

geração de créditos de carbono que estão desenvolvendo, e seis evidenciaram alguns itens. O 

item mais evidenciado pelas empresas refere-se à modalidade do projeto, que explica como o 

projeto está sendo proposto ao meio ambiente e para a sociedade. 

Das seis empresas que evidenciaram alguma informação sobre projeto, quatro delas 

divulgaram duas informações em seus relatórios: a modalidade do projeto e o tipo de projeto. 

Duas empresas evidenciaram quatro elementos em seus relatórios, foi a empresa JBS S.A, que 

mencionou sobre a modalidade do projeto, tipo do projeto, fases do projeto do MDL e 

quantidades TCO2 geradas, e a outra empresa foi a KLABIN S.A, que mencionou a modalidade 

do projeto, tipo do projeto, forma de geração de créditos de carbono e custo do investimento. A 

única empresa que divulgo o elemento quantidades TCO2 geradas foi a JBS S.A. 

O BRADESCO S.A, SANTANDER (BRASIL) S.A e a CIELO S.A evidenciaram a 

informação nos relatórios sobre os elementos a modalidade do projeto e tipo do projeto. As 

empresas BRF S.A, LOJAS AMERICANAS S.A, SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A e B3 

S.A não possui nenhuma informação em seus relatórios sobre projetos do crédito de carbono. 

Foi verificado que os dados a respeito dos projetos de créditos de carbono estão sendo 

pouco anunciados nas NEs e nos RAs das empresas. O nível baixo de evidenciação não está em 

conformidade com que foi proposto pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). De acordo 

com que foi tratado no referencial teórico, é sugerido que as empresas que fazem parte da bolsa 

evidenciem em seus relatórios as operações com crédito de carbono e isso não é identificado 

nos relatórios das empresas de capital aberto. 
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A JBS S.A procura diminuir os efeitos negativos no meio ambiente de suas atividades, 

através do controle das emissões de gases efeito estufa (GEE) que resultam de suas operações. 

A JBS administra esse quesito, usando muitos indicadores que estão ligados à emissão de GEE 

e adere, em suas operações, várias iniciativas, de acordo com o quadro 06. 

 

Quadro 06 - Indicadores emissão GEE 
 
Indicadores 
que estão 
ligados 
à emissão de GEE 

 
- Redução do uso de combustíveis fósseis 
- Consumo consciente de energia 
- Participação crescente de energias limpas em sua matriz energética 
- Reuso de resíduos para geração de energia 
- Eficiência no tratamento de efluentes industriais 
- Eficiência em logística em frotas próprias e contratadas 
- Eficiência no tratamento de efluentes industriais 
- Eficiência em logística em frotas próprias e contratadas 
- Prevenção ao desmatamento em sua cadeia de fornecimento 
 

Fonte: RAs JBS S.A. 

 

A JBS mensura todos os anos, as medidas das emissões diretas (escopo 1), as indiretas 

de energia (escopo 2) e as indiretas (escopo 3). Através disso, existe a possibilidade de conhecer 

a índole das emissões e avaliar o desempenho das ações escolhidas para reduzir as emissões. 

 

Quadro 07: Emissões TCO2e gases de efeito estufa América do Sul 
 
ESCOPO – MEDIDA 

 
2017 

 
2016 

 
1 – TCO2e 

 
633.995,60 

 
772.704,80 

 
2 – TCO2e 

 
214.542,80 

 
230.617,80 

 
3 – TCO2e 

 
848.538,41 

 
1.003.322,59 

Fonte: RAs JBS S.A. 

 

 A JBS S.A reduziu as emissões em todos os escopos em 2017. Esse resultado retrata 

uma melhora no tratamento do efluente nas unidades, fator que responde pela maior parcela das 

emissões diretas da empresa. 

 A KLABIN S.A alcançou a pontuação A-, que caracteriza os melhores meios na gestão 

responsável por florestas. Ela ficou classificada no nível Leadership pelo Carbon Disclosure 

Project (CDP) para Florestas. No programa Água e Mudanças Climáticas, a empresa conseguiu 

posição nível Management, por medir seus impactos e reduzi-los por meio de objetivos e 

estratégias. O CDP, verifica e reconhece os esforços de empresas no mundo para gerir os 

impactos ambientais de suas atividades. 

 As LOJAS RENNER S.A está de acordo em fiscalizar, gerir, publicar, diminuir e 

compensar as emissões de GEE, sobre às suas operações. No ano de 2017, a empresa 

compensou totalmente as das emissões do ano 2016, analisadas padrão Verified Carbon 

Standard, através do projeto REDD+ Resex Rio Preto-Jacundá, que trata a conservação da 

floresta amazônica, a proteção da diversidade biológica e o desenvolvimento socioeconômico 

das comunidades da região. 
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 O BCO BRADESCO S.A foi reconhecido pelo seu grande trabalho na gestão de 

negócios, conseguindo entrar no DJSI - Dow Jones Sustainability Indices da Bolsa de Valores 

de Nova York e em índices de Sustentabilidade como o ICO2 - Índice Carbono Eficiente e o 

ISE - Índice de Sustentabilidade Empresarial, ambos da B3 – Brasil, Bolsa, Balcão. 

 O BCO SANTANDER (BRASIL) S.A tem um projeto de modalidade “Fit to Grow”, 

que se trata de uma gestão racional de gastos, implementado em 2016. No final do primeiro ano 

de implantação, identificou e concertou desperdícios envolvendo energia, água, papel e 

materiais de limpeza e escritório, alcançando assim uma economia de R$75 milhões. A empresa 

conseguiu diminuir as viagens aéreas, o que diminuiu cerca de 32% de emissões de CO2 no 

inventário do banco. 

 A CIELO S.A possui práticas ambientais bem consistentes, utilizando um inventário de 

GEE, reunindo as melhores práticas globais, auditado e publicado no Registro Público de 

Emissões do Programa Brasileiro GHG Protocol, e a compensação das emissões de carbono. 

 Sobre o termo financiamento e mercado de crédito, foi apontado as empresas que usaram 

o financiamento para implantar o projeto. Posteriormente, foram analisados os elementos: 

forma de financiamento, instituição financeira, compradores, valor das vendas ou quantidades 

vendidas, tipo de mercado e forma de negociação, com as notas explicativas e com os relatórios 

de administração de cada empresa. De acordo com o quadro 08. 

 

Quadro 08 - Financiamento e mercado de créditos 
Empresa Forma de 

financiamento 
Instituição 
financeira 

Compradores Valor das 
vendas ou 
qtdes 
vendidas 

Tipo de 
mercado 

Forma 
de 
negoc. 

BRF S.A 1 1 0 0 0 0 

JBS S.A 0 0 0 0 0 0 

LOJAS 
AMERICANAS 
S.A 

0 0 0 0 0 0 

LOJAS RENNER 
S.A 

0 0 0 0 0 0 

KLABIN S.A 0 0 0 1 1 0 

SUZANO 
PAPEL E 
CECULOSE S.A 

0 0 0 0 0 0 

B3 S.A – 
BRASIL, 
BOLSA, 
BALCAO 

0 0 0 0 0 0 

CIELO S.A 0 0 0 0 0 0 

BCO 
SANTANDER 
(BRASIL) S.A 

0 0 0 0 0 0 

BCO 
BRADESCO S.A 

0 0 0 0 0 0 

Fonte: RAs e NEs. 

 

Apurou-se que duas empresas da amostra evidenciaram algum item sobre financiamento 

e ao mercado dos créditos de carbono. Os elementos que foram evidenciados são os seguintes: 

a forma de financiamento, a instituição financeira e valor das vendas ou quantidades vendidas. 
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Verificou que na empresa BRF S.A. evidenciou a instituição financeira que financiou o 

projeto e a forma de financiamento. A forma de financiamento foi realizada com recursos da 

Sadia de Sustentabilidade junto com a instituição financeira BNDES. 

Foi analisado que a empresa KLABIN S.A em 2017, lucrou no mercado internacional 

com seu primeiro lançamento de títulos verdes, no valor aproximado de $ 1,6 bilhão de reais 

com vencimento de 10 anos. Verifica-se que nenhuma empresa evidenciou a forma de 

negociação dos créditos de carbono. 

Nos RAs e NEs das empresas da amostra, buscaram-se os elementos relacionados com 

a contabilização dos créditos de carbono. Os resultados são apresentados no quadro 09.  

 

Quadro 09 - Contabilização dos créditos de carbono 
Empresa Classifica

ção 
como 
intangíve
l 

Classific
ação 
como 
estoque 

Classificaç
ão como 
derivativo
s 

Reconh
ecimen
to do 
passivo 

Moment
o de 
reconhec
. receitas 

Critério de 
mensuração 

Classificaç
ão das 
receitas e 
despesas 

Reconh
ec. 
despesa
s 

BRF S.A 0 0 0 1 1 0 0 0 

JBS S.A 0 0 0 0 0 0 0 0 

LOJAS 
AMERICA
NAS 
S.A 

0 0 0 0 0 0 0 0 

LOJAS 
RENNER 
S.A 

0 0 0 0 0 0 0 0 

KLABIN S.A 0 0 0 1 1 0 0 0 

SUZANO 
PAPEL E 
CECULOSE 
S.A 

0 0 0 0 0 0 0 0 

B3 S.A – 
BRASIL, 
BOLSA, 
BALCAO 

0 0 0 0 0 0 0 0 

CIELO S.A 0 0 0 0 0 0 0 0 

BCO 
SANTAND
ER 
(BRASIL) 
S.A 

0 0 0 0 0 0 0 0 

BCO 
BRADESCO 
S.A 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Fonte: RAs e NEs. 

 

 A BRF S.A e KLABIN S.A foram as únicas empresas que reconheceu alguma operação. 

Oito empresas da amostra não evidenciaram nenhuma informação. As companhias não estão 

evidenciando como contabilizam os créditos de carbono. De acordo com a falta de informação 

dos aspectos contábeis das operações com crédito de carbono das companhias, é impossível aos 



 
 

474 
 

UERN | Mossoró – RN, 02 a 06 de setembro de 2019 
VI CONgest – Congresso de Economia & Gestão 

interessados averiguar a atual situação econômica, financeira e patrimonial desse tipo de 

projeto. 

 Segundo as Notas Explicativas da BRF S.A (2017): 

 

A Companhia é avalista de empréstimo obtido pelo Instituto Sadia de 

Sustentabilidade junto ao BNDES. Este empréstimo visa à implantação 

de biodigestores nas propriedades dos produtores rurais participantes 

do sistema de integração da Companhia, visando a redução de emissão 

de gases responsáveis pelo efeito estufa. O valor destes avais em 

31.12.17 totalizava o montante de R$17.306 (R$28.390 em 31.12.16).   

 

 A empresa KLABIN S.A emitiu Green Bonds no valor de USD 500 milhões, e esse 

recurso será destinado às atividades de reflorestamento, restauração de matas nativas, 

investimentos em energia renovável, logística eficiente com uso de transporte ferroviário, 

reciclagem de resíduos sólidos e desenvolvimento de produtos eco-eficientes, dentre outras 

práticas de sustentabilidade (KLABIN 2017).  

Um dos motivos para esclarecer a falta da evidenciação do tratamento contábil com as 

operações com crédito de carbono, é a falta de regulamentação e de esclarecimentos por parte 

dos órgãos contábeis. Mas, essas operações estão sendo feitas nas empresas e seus valores são 

expressivos, merecendo ser destacados pelos profissionais contábeis. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A pesquisa objetiva o nível de evidenciação nos relatórios da administração e nas notas 

explicativas das operações com créditos de carbono relacionadas aos projetos, meios de 

financiamento e mercado e contabilização das empresas que compõem o Índice Carbono 

Eficiente (ICO2) no exercício de 2017. Pesquisa descritiva, com abordagem qualitativa, por 

meio de análise documental, foi realizada em uma amostra da pesquisa foi formada por 10 

empresas que compõe a carteira Índice Carbono Eficiente (ICO2) e que estão listadas na BM&F 

BOVESPA. A coleta dos dados foi submetida através de um estudo de conteúdo dos relatórios 

de administração e das notas explicativas das empresas escolhidas no ano de 2017. 

 Os resultados do estudo mostraram que o nível de evidenciação sobre os projetos de 

crédito de carbono nas notas explicativas e nos relatórios da administração foi inferior do que 

se era esperado. De 10 empresas, 4 não evidenciaram nenhuma informação e seis informaram 

pelo menos um elemento. O estudo mostrou que existe várias formas de geração dos créditos 

de carbono desenvolvidas pelas empresas do Brasil. Os custos do investimento variam de 

acordo com as necessidades de cada projeto. 

 Sobre a contabilização dos créditos de carbono, as empresas não estão divulgado como 

realizam seus procedimentos. Não foi possível identificar a conta exata que o crédito de carbono 

foi evidenciado. Apenas duas empresas da amostra que evidenciaram que o crédito foi 

reconhecido no passivo e que foi reconhecido como receita através de financiamento e compra 

de títulos. 

 O trabalho foi finalizado com a conclusão que as informações evidenciadas nos 

relatórios da administração e nas notas explicativas das companhias estudadas a respeito das 

operações com créditos de carbono são pouco informado. O nível de evidenciação é baixo 

nesses documentos. O financiamento para os projetos é muito pequeno. Contudo, os resultados 
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da pesquisa não podem ser generalizados, porque se referem apenas às empresas da amostra e 

em um determinado período. 

Esse estudo contribuiu para verificar se as empresas publicam as informações relacionas 

as operações com o crédito de carbono. As limitações encontradas da pesquisa foi a falta dos 

dados procurados nos relatórios administrativos e nas notas explicativas e a falta de clareza nos 

dados encontrados nos respectivos relatórios. Para pesquisas futuras, poderia ser feito um 

estudo para mostrar as empresas a importância da evidenciação das operações do crédito de 

carbono em seus relatórios.   
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RESUMO 

Durante muito tempo as mulheres vêm enfrentando a desigualdade e discriminação, 

principalmente, no trabalho. Apesar de muitas conquistas alcançadas e barreiras ultrapassadas, 

que fizeram a participação da mulher no mercado de trabalho aumentar consideravelmente, a 

igualdade entre os gêneros ainda é batalhada todos os dias pelas mulheres. Quando se trata de 

áreas que são, tradicionalmente, consideradas masculinas, como acontece na área contábil, essa 

desigualdade é bem mais evidente. Por esse motivo, o objetivo desse estudo é investigar os 

avanços e desafios enfrentados pela mulher contabilista no município de Mossoró/RN. Para 

alcançar o objetivo proposto, utilizou-se como metodologia um estudo descritivo, quantitativo, 

com abordagem empírico-analítica, adotando-se o emprego de instrumentos estatísticos. 

Observou-se que em sua maioria a amostra constitui-se de profissionais jovens, com carreiras 

recém-iniciadas, que acreditam que não vivenciam desigualdades entre homens e mulheres, 

além de acreditar que a mulher contabilista conquistou seu espaço e possui reconhecimento e 

valorização. No entanto, destacam a dificuldade em conciliar trabalho e família como principal. 

 

Palavras-chave: Mulher. Mercado de Trabalho. Contabilidade. 

 

ABSTRACT 

 

For a long time women have been facing inequality and discrimination, especially at work. 

Despite many achievements and outdated barriers that have made women's participation in the 
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labor market increase significantly, gender equality is still being waged by women every day. 

When it comes to areas that are traditionally considered masculine, as in the accounting area, 

this inequality is much more evident. For this reason, the objective of this study is to investigate 

the advances and challenges faced by women accountants in the municipality of Mossoró / RN. 

To reach the proposed objective, a descriptive, quantitative study with an empirical-analytical 

approach was used as methodology, adopting the use of statistical instruments. It was observed 

that most of the sample is made up of young professionals with newly started careers who 

believe that they do not experience inequalities between men and women, as well as believing 

that the woman accountant has gained space and has recognition and appreciation. However, 

they highlight the difficulty in reconciling work and family as the main one. 

 

Keywords: Woman. Job market. Accounting. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Sabe-se que em tempos passados as únicas funções sociais empregadas às mulheres, por 

imposição de uma sociedade essencialmente patriarcal, eram a criação dos filhos e o trato com 

o lar. No entanto, com os avanços alcançados pelas minorias em lutas sociais, as mesmas 

conseguiram alçar voo no mercado trabalho, quebrando barreiras que até então se configuravam 

intransponíveis (PEREIRA, SANTOS; BORGES, 2005). 

No Brasil, durante a década de 1950, a participação das mulheres no mercado de 

trabalho imprimia a insignificante expressão de apenas 10% (PINHEIRO, 2012), ademais, 

hodiernamente, essa expressão chega a 46,6%, contra 63,3% atinentes aos homens (IBGE, 

2016).   

No entanto, no que diz respeito aos rendimentos, de acordo com informações do 

Ministério da Justiça e Cidadania (2016), revela-se que houve diminuição da desigualdade de 

gênero na década. Em 2004, as mulheres ocupadas recebiam, em média, 70,0% do rendimento 

dos homens. Em 2014, essa relação passou para 74,0% (BRASIL, 2015). Observa-se então, que 

a igualdade tão almejada ainda não é uma realidade. 

Evidências empíricas também têm demonstrado a relevância do debate em torno da 

diversidade de gênero e a participação feminina no tocante ao exercício da profissão contábil. 

Siqueira et al. (2013), em seu estudo, apontam que a participação da mulher na contabilidade 

da vem se desenvolvendo, entretanto, notou-se que muitas ainda não haviam concluído o ensino 

superior, bem como a falta de credibilidade por parte dos clientes e patrões em relação as 

mulheres, subjugando sua competência. No mesmo sentido, Aiach et al. (2013), constataram 

uma desigualdade entre homens e mulheres em relação a ascensão profissional e salários. Já no 

estudo de Oliveira et al. (2014) observou-se um crescimento da mulher na área contábil, porém 

identificou-se também a existência de uma desigualdade salarial e de oportunidades de 

crescimento das mulheres em relação aos homens.  

 Neste contexto, cabe ressaltar que o exercício da profissão contábil pela mulher, como 

em qualquer outra profissão de natureza sociologicamente imputada como masculina, passa por 

uma série de preconceitos e falta de credibilidade aos olhos de uma sociedade com um 

machismo fortemente arraigado. Por muito tempo se pensou que a mulher só seria capaz de dar 

conta de tarefas domésticas, isto, resultado de um estereótipo de gênero. No entanto, a 

posteriori, as desigualdades enfrentadas pela mulher à frente do homem começaram a ser 

estudadas, principalmente, no mercado de trabalho, tanto na questão dos ofícios e profissões, 
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quanto na variação do tempo e espaço da distribuição de tarefas, sobretudo, na divisão 

preponderantemente desigual do trabalho doméstico entre os sexos (HIRATA; KERGOAT, 

2007). 

Além disso, estudos empíricos demonstram que mulheres possuem outras percepções e 

melhor empenho do que homens (RUTHERFOR, 2001; ADAMS; FERREIRA, 2009). Outras 

pesquisas indicam que mulheres possuem maior sentimento altruísta e isso implica em um 

comportamento organizacional mais sociável e preocupado com outros indivíduos, enquanto 

que homens são mais individualistas e competitivos (GILLIGAN, 1982; CAPPELL et al., 

2004). Por fim, ressalta-se que as mulheres representam melhor as necessidades de todos os 

stakeholders, diferentemente dos homens que focam mais em seus próprios interesses 

(BIGGINS, 1999). 

Desta forma, seguindo as evidências teóricas apresentadas, emerge a seguinte questão-

problema: Quais os avanços e desafios enfrentados pela mulher no exercício da profissão 

contábil no município de Mossoró/RN? Destarte, constitui objetivo geral deste estudo: 

investigar os avanços e desafios enfrentados pela mulher contabilista no município de 

Mossoró/RN. Para o alcance do objetivo geral, foram delimitados os seguintes objetivos 

específicos: 1) Caracterizar o perfil da mulher contabilista; 2) Analisar a percepção da mulher 

contabilista quanto às desigualdades entre os rendimentos e ocupações no exercício da 

profissão; 3) Verificar quais os avanços obtidos pela mulher contabilista; 4) Averiguar os 

principais desafios impostos à mulher contabilista no cenário atual.  

Para tanto, será realizada uma pesquisa descritiva e quantitativa, tendo como 

procedimento o estudo de campo, através de um survey aplicado a mulheres contabilistas que 

atuam no município de Mossoró/RN. 

A pesquisa encontra-se estruturada em cinco seções, incluindo esta introdução. Logo 

em seguida, na segunda seção, apresenta-se a fundamentação teórica. A terceira seção trata dos 

aspectos metodológicos para o alcance dos objetivos do estudo. Na quarta seção são 

apresentados os resultados do estudo e na quinta e última seção tem-se as conclusões, 

implicações, contribuições, limitações e sugestões do estudo. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Seção destinada ao embasamento teórico necessário para a formulação do arcabouço 

para a devida compreensão desta pesquisa. O mesmo elencará tópicos pertinentes ao assunto 

em julgo, como o conceito de igualdade; a mulher no mercado de trabalho; contabilidade: 

conceitos e características; breve histórico da contabilidade no RN e Mossoró e a mulher na 

contabilidade. 

 

2.1. FORMAÇÃO DO CONCEITO DE IGUALDADE  

 

A igualdade de tratamento é um direito humano fundamental inviolável; no entanto nem 

sempre foi assim. Ao longo da história da humanidade, as civilizações impuseram uma posição 

social de inferioridade à camada menos favorecida da sociedade. Dentre elas, estavam às 

mulheres, que comumente, não ocupavam cargos políticos e de prestígio (BUTURI, 2013). 

Assim, para entender acerca do conceito de igualdade será realizado uma breve análise do 

conceito de igualdade ao longo do tempo. 
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A igualdade é um direito antigo, Aristóteles em sua obra “Ética a Nicômaco" Para o 

filósofo, a ideia de igualdade estava relacionada à justiça. Em sua obra “Ética a Nicômaco” o 

filósofo (2008, p. 109) afirma que: 

 
A justiça é uma espécie de meio-termo, porém não no mesmo sentido que as outras 

virtudes, e sim porque se relaciona com uma quantia ou quantidade intermediária, 

enquanto a injustiça se relaciona com os extremos. E justiça é aquilo em virtude do 

qual se diz que o homem justo pratica, por escolha própria, o que é justo, e que 

distribui, seja entre si mesmo e um outro, seja entre dois outros, não de maneira a dar 

mais do que convém a si mesmo e menos ao próximo (e inversamente no relativo ao 

que não convém), mas de maneira a dar o que é igual de acordo com a proporção; e 

da mesma forma quando se trata de distribuir entre duas outras pessoas. 

 

Apesar de a Grécia Antiga representar o berço da democracia, não existia igualdade 

entre homens e mulheres. Apenas homens atenienses, livres e maiores de 20 anos podiam 

exercer sua cidadania.  

Ainda para os antigos gregos, Vilani (2000) afima que o homem só existia de forma 

plena enquanto cidadão fazendo parte de uma comunidade política. 

 De acordo com Maciel (2010) a desigualdade atinge o seu ápice durante a Idade Média, 

onde a sociedade era dividida baseada no poder. A riqueza era concentrada nas mãos dos 

senhores feudais e a maior parte da população era obrigada a prestar serviços ao senhor feudal 

em troca da utilização de suas terras. 

Com o inicio da Idade Moderna, fase marcada pela transição do feudalismo para o 

capitalismo, houve transformações jurídicas, políticas, econômicas e sócias, que foram de suma 

importância para o desenvolvimento do conceito de igualde que é base da democracia 

(RODRIGUES, 2005). 

 De acordo com o autor os valores individuais foram definidos, dessa forma, o sujeito 

adquiriu importância no meio social, diferentemente do que ocorria na Antiguidade e na Idade 

Média onde predominavam os valores coletivos. 

Se para os antigos, “a virtude cívica significava subordinação dos interesses pessoais 

aos ideais coletivos. Entre os modernos, o ordenamento das questões públicas deve respeitar e 

refletir as preferências individuais” (VILANI, 2000, p. 20). 

Rodrigues (2005) afirma que a Revolução Francesa em 1789 marcou o inicio da Idade 

contemporânea, onde aconteceram mudanças no conceito de igualdade. Foi nessa época que o 

documento mais importante do século surgiu, a Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão de 26 de agosto de 1789 que veio afirmar a igualdade e os direitos individuais “em seu 

art.1º cunhou o princípio de que os homens nascem e permanecem iguais em direito. Tal reflexo 

tornou-se a base do Estado moderno exercendo influência sobre todas as constituições 

posteriores” (MACIEL, 2010). 

No entanto, só em 1948, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi 

difundida a concepção contemporânea de direitos humanos, de acordo com Piovesan (2005), 

esta é marcada pela universalidade e indivisibilidade destes direitos.  A autora conceitua ainda 

que, a concepção contemporânea de direitos humanos é uma “unidade indivisível, 

interdependente e inter-relacionada, na qual os valores da igualdade e liberdade se conjugam e 

se completam” (PIOVESAN, 2006, p. 18).  

A declaração Universal dos Direitos humanos proclamou a igualdade, dignidade e 

direito de todos, além da não discriminação e da igual proteção e as Convenções sobre a 
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eliminação de todas as formas de discriminação racial e da mulher.  Os seus principais artigos 

podem ser observados a seguir: 

 
Art. 7º - Todos são iguais perante a lei e, sem distinção, têm direito a igual proteção 

da lei. Todos têm direito a proteção igual contra qualquer discriminação que viole a 

presente Declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação; 

Art. 22 - Toda a pessoa, como membro da sociedade, tem direito à segurança social; 

e pode legitimamente exigir a satisfação dos direitos econômicos, sociais e culturais 

indispensáveis, graças ao esforço nacional e à cooperação internacional, de harmonia 

com a organização e os recursos de cada país; 

Art. 23, inciso I - Toda a pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha do trabalho, a 

condições equitativas e satisfatórias de trabalho e à proteção contra o desemprego; 

inciso II - Todos têm direito, sem discriminação alguma, a salário igual por trabalho 

igual. 

 

No Brasil pode-se acompanhar a introdução do conceito de igualdade através das suas 

constituições. Na constituição de 1891 o princípio de igualdade foi determinado através da 

extinção de todos os privilégios de classes superiores.  A constituição de 1937 destaca-se a 

consolidação das Leis do Trabalho, a qual tornou defesa à diferenciação nos rendimentos com 

base no sexo, nacionalidade ou idade. Sobre a Constituição de 1964, fica pertinente que o Brasil 

tornou-se signatário da Convenção nº111 da Organização Internacional do Trabalho, a qual 

definiu a discriminação como "toda distinção, exclusão ou preferência, com base em raça, cor, 

sexo, religião, opinião política, nacionalidade ou origem social, que tenha o efeito de anular a 

igualdade de oportunidade ou de tratamento em emprego ou profissão". A Constituição de 1969, 

em sua emenda nº1, proclamou apenas que não seria tolerada a discriminação. Finalmente, na 

constituição de 1989 a igualdade formal é assegurada, seu artigo 5 determina que todos são 

iguais perante a lei, dessa forma fica embasado, a igualdade entre homens e mulheres em todos 

os âmbitos da sociedade (MACIEL, 2010). 

 

2.2  A MULHER NO MERCADO DE TRABALHO 

 

No decorrer da história da humanidade, a mulher é descrita como um sexo frágil, neste 

sentido, cria-se um estereótipo biológico de um ser que não teria a capacidade de desempenhar 

atividades realizadas por homens, com isso, ficaria responsável apenas pelas atividades 

domésticas, enquanto o homem seria responsável por trazer o alimento para o lar, ou seja, 

prover a família. No decorrer da evolução humana como civilização, essa configuração ficou 

inerte por séculos, como consequências de paradigmas criados através do tempo pela imposição 

sociocultural e, como discorre os autores supramencionados, resultado, no mundo ocidental, de 

uma cultura religiosa monoteísta, a saber, o judaísmo, cristianismo e islamismo, liderados por 

um Deus antropomórfico essencialmente masculinizado, reforçando a ideia de sociedade 

patriarcal e da consequente desigualdade latente dos sexos (QUITETE; VARGENS; 

PROGIANTI, 2000).  

Segundo Siqueira et al. (2013), a escravidão foi a primeira forma de trabalho que da 

humanidade, em que o homem era tratado como uma mercadoria, sem quaisquer direitos ou 

privilégios, independente do gênero, e, posteriormente, em meados do século XI, surgiu o 

sistema de servidão, advindo do sistema feudal, onde o homem já não era mais visto como uma 

mercadoria, e gozava de alguns direitos. Ainda nas palavras do autor, no século XVI, veio o 

sistema econômico intitulado Corporações de Ofício, substituindo o sistema feudal e 
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modificando a forma de se trabalhar e em relação ao tratamento com os trabalhadores, que 

começaram, enfim, a receber pagamentos pelo seu trabalho (SIQUEIRA et al., 2013). 

Nesse contexto, Quitete, Vargens e Progianti (2010) discorrem que o cenário da mulher 

em relação a falta de espaço no mercado começou a mudar em meados do século XVIII com 

revolução industrial e sua necessidade de produzir em massa e a divisão do trabalho, 

especialmente nas fabricas de tecidos, foi um ponta pé inicial que possibilitou as mulheres a 

trabalhar, porém, as condições de trabalho eram mínimas, em que a jornada de trabalho chegava 

a ser de longas 18 horas diárias. 

O ingresso da mulher no mercado se massificou nas I e II Guerras mundiais onde, diante 

da necessidade:  

 
A II Guerra Mundial coincide com um momento intenso, quando se procurava mão 

de obra feminina para ocupar as vagas masculinas que estavam disponíveis no 

mercado de trabalho, pois os homens haviam sido novamente convocados à guerra. A 

procura por mão de obra das mulheres permitiu a elas uma valorização, visto que, 

além das tarefas domésticas e cuidados com os filhos, o trabalho se intensificou. A 

mulher buscava qualificação para garantir a produção (SIQUEIRA et al., 2013, p. 20) 

 

Segundo Quitete, Vargens e Progianti (2010), durante a primeira grande guerra (1914-

1918), as mulheres tomaram o espaço no mercado de trabalho que era antes exclusivamente dos 

homens, isto, por conta apenas do grande número de jovens profissionais que iam para os 

campos de batalha, no entanto, com o fim da guerra, e a volta de grande parte desses soldados, 

eles retomaram seus postos laborais e as mulheres, em sua maioria, voltaram para o lar. 

No Brasil, de acordo com Pinheiro (2012) a participação da mulher no mercado de 

trabalho evoluiu consideravelmente ao longo tempo, apesar de que o país é relativamente novo 

em comparação com países europeus, o processo levou menos tempo: 

 
Na década de 1950 as brasileiras respondiam por 10% da população economicamente 

ativa e hoje representam mais de 49% da força do trabalho. Conforme nos mostra as 

pesquisas do IBGE dos últimos 50 anos, a crescente urbanização fez aumentar 

consideravelmente o setor de serviços, ramo da economia predominantemente 

ocupado pelas mulheres. (PINHEIRO, 2012, p. 09)  

 

Vê-se, portanto, um crescimento da mulher no mercado de trabalho, pois a mulher vem 

provando que é capaz de exercer qualquer cargo no mercado de trabalho, porém, isso não quer 

dizer que esta inserção se dê de forma natural e democrática, mas sim, mediante resistências e 

lutas. 

 

2.3  O PRINCÍPIO DA IGUALDADE NAS RELAÇÕES DE TRABALHO 

 

Martins (2008, p. 16), define o direito do trabalho como “[...] conjunto de princípios, 

regras e instituições atinente à relação de trabalho subordinado e situações análogas, visando 

assegurar melhores condições de trabalho e sociais ao trabalhador com as medidas de proteção 

que lhe são destinadas”. 

Diante da exploração e abuso sofridos pelos trabalhadores, o Direito do Trabalho foi 

ganhando visibilidade, e o principio de isonomia foi implementado no ambiente de trabalho na 

intenção de tornar a relação entre trabalhadores e empregados igualitária.   

A lei Brasileira através da CLT, CF e Lei n.9.029 de 1995 descrimina qualquer tipo de 

discriminação do trabalhador e, em especial a mulher e o portador de deficiências.  
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A história de trabalho das mulheres no Brasil não é recente, de acordo com o código 

civil brasileiro de 1916, a mulher precisava do consentimento do cônjuge para trabalhar, sendo 

permitido ao marido o uso da violência em caso de excessos femininos. A partir de 1943, a 

legislação começou a permitir que a mulher trabalhasse sem a autorização do marido, porém, 

apenas se o homem não conseguisse prover os meios necessários para a sua sobrevivência e a 

de seus filhos” (AZEVEDO,2011). 

De acordo com Guimarães (1986) as carreiras diplomáticas e da magistratura eram 

exclusivas do sexo masculino. Foi apenas em 1968 que o Código Civil brasileiro permitiu que 

a mulher trabalhasse sem o prévio consentimento do marido impactando uma série de 

transformações em relação ao trabalho feminino.  

A luta contra a discriminação está entre os objetivos fundamentais da Organização 

Internacional do Trabalho que possui as Convenções: a de nº 100, de 1951, que trata da 

igualdade de remuneração entre homens e mulheres e a de nº111, que é mais abrangente, e trata 

da discriminação no emprego e na profissão. 

De acordo com Nascimento (2009, p. 114): 

 
[...] o trabalhador tem direito de não ser discriminado. O fundamento da proibição é o 

princípio da igualdade. O preconceito (CF, art. 3º, IV), a garantia de igualdade entre 

brasileiros e estrangeiros (CF, art. 5º), a discriminação do trabalhador e, em especial, 

da mulher e do portador de deficiência (Lei n.9.029 de 1995, e CLT, arts. 461 e 373-

a) são disciplinados pela lei brasileira. 

 

As pesquisas realizadas pelo IPEA (2007, p.53) evidenciam a diferença salarial entre 

homem e mulher: 

 
A separação das carreiras reflete, em larga medida, a própria divisão sexual do 

trabalho – traduzindo-se em “carreiras femininas”, mais vinculadas às áreas sociais, 

portanto de “cuidado”, e as carreiras “masculinas”, identificadas com as ciências 

exatas, mais técnicas. A essa separação corresponde uma divisão em termos de 

hierarquia e reconhecimento social e salarial: enquanto as áreas ditas “femininas” 

acabam constituindo-se nas carreiras menos valorizadas socialmente, aquelas 

ocupadas em sua maioria por homens revelam-se espaços com maior remuneração e 

prestígio social. 

 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2010) divulgou um estudo 

compreendendo o período entre janeiro de 2003 e 2008 analisando a distribuição entre as 

atividades econômicas das mulheres. Constatou-se que 16,5% estavam nos Serviços 

Domésticos; 22,0% na Administração Pública, Educação, Defesa, Segurança e Saúde; 13,3% 

em Serviços prestados à Empresa; 13,1% na Indústria; 0,6% na Construção; 17,4% no 

Comércio e 17,0% em Outros Serviços e Outras Atividades. Em comparativo, a participação 

masculina predomina na indústria, em que chega à margem de 20,0%, e diferentemente das 

mulheres, eles têm um maior percentual de ocupação na construção., 12,0% e menor presença 

nos Serviços Domésticos, 0,7% 

Nos “postos de trabalho de mais alta escolaridade, a discriminação e a divisão de 

carreiras entre homens e mulheres acabam restringindo o acesso das trabalhadoras às ocupações 

mais valorizadas e aos postos de hierarquia elevada” (IPEA, 2007, p. 59). 

 

2.4  CONTABILIDADE: CONCEITOS E CARACTERÍSTICAS 
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A Resolução n.º 785 de 1995 define contabilidade como a ciência que tem como objeto 

de estudo o patrimônio e as variações quantitativas e qualitativas ocorridas na mesma, expressas 

de forma física ou monetárias. As informações contábeis têm de ser fidedignas e tempestivas e 

de clara compreensão para que seus usuários consigam realizar tomadas de decisões coerentes 

com a realidade da empresa.  

A resolução nº 785 ainda define informação contábil como demonstrações contábeis que 

podem ser escrituração ou registros permanentes e sistemáticos, documentos, livros, planilhas, 

listagens, notas explicativas, mapas, pareceres, laudos, diagnósticos, prognósticos, descrições 

críticas ou quaisquer outros utilizados no exercício profissional ou previstos em legislação. 

As Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC) é um conjunto normas, sejam 

profissionais ou técnicas que norteiam os profissionais da área contábil em relação a conduta 

profissional, procedimentos técnicos para o exercício da profissão. Para que as normas tenham 

o valor de leis se faz necessário que as mesmas sejam regulamentadas pelo Conselho Federal 

de Contabilidade (CFC) e Comitê de Pronunciamento Contábil (CPC) (NBC, 2009) 

 

2.5  A MULHER NA CONTABILIDADE 

 

Campello e Donati (2001) afirmam que na década de 70, o movimento feminino 

emergiu no Brasil, trazendo novas perspectivas de emancipação social e econômica, o que 

ocasionou o aumento da participação da mulher no mercado formal de trabalho. 

 Desde então, as mulheres têm buscado se desvincular da postura de fragilidade para 

enfrentar um mercado de trabalho formal cada vez mais competitivo (BORDIN; LONDERO, 

2006). As mulheres começaram então, a aumentar significativamente sua participação em 

profissões culturalmente masculina, mas ainda com a impossibilidade de ascensão à níveis 

hierárquicos maiores. 

Na área de contabilidade, a presença feminina é relevante e tende a crescer. Segundo 

Oliveira (2014) a regulamentação da profissão do contador ocorreu em 1946. Mota e Souza 

(2013) relatam que a partir da regulamentação, as mulheres começaram a ingressar na área 

contábil onde, em 1947, Maria Divina Nogueira Sanches, bacharel em ciências contábeis foi a 

primeira mulher a obter registro no CRC (Conselho Regional de Contabilidade) de Minas 

Gerais. 

Mota e Souza (2013) relatam que o CFC, observando a crescente participação da mulher 

na área contábil, criou o “Projeto Mulher Contabilista” com o intuito de promover as 

profissionais da área, acarretando no acontecimento do 1° Encontro Nacional da Mulher 

Contabilista no ano de 1991, na cidade de Rio de Janeiro, paralelamente a 43ª Convenção dos 

Contabilistas do Estado do Rio de Janeiro. Segundo Oliveira (2014), isso estimulou o 

crescimento da mulher contabilista na economia do país, como também, na sociedade, 

incentivando a realização de outros encontros pelo Brasil para tratar de assuntos elementares 

para o aprimoramento da profissão. 

A crescente participação da mulher na contabilidade é enfatizada pelo Conselho Federal 

de Contabilidade, nas palavras de Oliveira, Nascimento e Silva (2016), que relata que em 2013, 

41% dos profissionais contábeis registrados eram mulheres, quebrando o paradigma que 

contabilidade é uma área de gênero masculino e esse quadro tende a se estender. Ainda segundo 

os autores, tendo em vista o Censo de 2010, 56% dos estudantes de ciências contábeis eram do 

sexo feminino, dessa forma, essas estudantes, após formação e certificação, possivelmente 

elevarão a participação feminina na área. Assim, conclui-se que as mulheres já ocupam quase 
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metade das vagas em contabilidade e a tendência é que se igualem aos homens no setor em 

termos de participação nos próximos anos. 

Este aumento na participação feminina no ramo de contabilidade deve-se a uma série de 

fatores, de acordo com Mota e Souza (2013) o acesso à educação aumentou além da 

oportunidade de carreira em serviços públicos e privados. 

As mulheres contabilistas estão passando pelo mesmo problema que a maioria das 

mulheres em outras profissões, a falta de reconhecimento e valorização que é evidenciada 

através da diferença de salários entre homens e mulheres. 

  

2.6  ESTUDOS EMPÍRICOS ANTERIORES RELACIONADOS AO TEMA 

 

Estudos empíricos demonstram que mulheres possuem outras percepções e melhor 

empenho do que homens (RUTHERFOR, 2001; ADAMS; FERREIRA, 2009). Outras 

pesquisas indicam que mulheres possuem maior sentimento altruísta e isso implica em um 

comportamento organizacional mais sociável e preocupado com outros indivíduos, enquanto 

que homens são mais individualistas e competitivos (GILLIGAN, 1982; CAPPELL et al., 

2004). Por fim, ressalta-se que as mulheres representam melhor as necessidades de todos os 

stakeholders, diferentemente dos homens que focam mais em seus próprios interesses 

(BIGGINS, 1999). 

No Quadro 3 são apresentados, de forma sucinta, os principais estudos empíricos 

relacionados ao tema, que servirão de base para a análise dos resultados. 
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Quadro 3 – Resumo dos estudos empíricos sobre a mulher no mercado de trabalho da área 

contábil 
Autor/Ano Objetivo Metodologia Resultados 

Aiach, Borghi 

e Kano (2013) 

Investigar a existência de 

desigualdades por gênero nas 

empresas contábeis da cidade de 

Maringá; Identificar a participação e 

o perfil das mulheres na área contábil 

atuantes nessas empresas. 

Aplicação de 

questionário. 

A maioria das mulheres na área 

contábil são de raça branca, solteiras 

ou casadas, sem filhos, com idade 

entre 25 e 35 anos, com curso 

superior, atuam a mais de 3 anos na 

empresa, recebem até 3 salários 

mínimos e segundo as mesmas as 

chances são iguais para ambos os 

gêneros, apesar de tal fato não ser 

perceptível pela maioria. 

Pinto e Cruz 

(2017) 

Verificar a existência de desigualdade 

de gênero nas opiniões emitidas por 

docentes mulheres e docentes homens 

da Universidade Federal de Sergipe 

(UFS) no curso de Ciências 

Contábeis. 

 

Estudo de Caso, 

com 

questionários. 

 

Existência de discriminação 

profissional, entre outros, das 

mulheres no curso de Ciências 

Contábeis, exigindo delas esforço 

adicional para terem o mesmo 

reconhecimento que os homens. 

Boniatti et al. 

(2014) 

Pesquisar o ingresso da mulher no 

mercado de trabalho, com ênfase em 

sua integração e desenvolvimento na 

área contábil até o presente momento. 

Aplicação de 

questionários. 

A dificuldade em conciliar o tempo 

entre família e trabalho é um dos 

principais obstáculos enfrentados e 

é, segundo as entrevistadas, o 

motivo que gera a concorrência 

desigual existente no mercado de 

trabalho. 

 

Mota e Souza 

(2013) 

 

Descrever a evolução da mulher 

enquanto profissional da área contábil 

e sua contribuição como agente de 

transformação da sociedade. 

 

Pesquisa 

descritiva e 

bibliográfica. 

A mulher tem se destacado ao 

quebrar paradigmas, vencer 

preconceitos e superar seus limites, 

ocupando, assim, seu lugar na 

sociedade e fazendo a diferença no 

mercado de trabalho. 

 

Oliveira, 

Nascimento e  

Silva (2016) 

 

Identificar quais os desafios e 

perspectivas do mercado de trabalho 

para a mulher contabilista na cidade 

de Mossoró/RN 

 

 

Pesquisa 

descritiva e 

qualitativa. 

Identificou-se um público jovem, 

recém-formado em sua maioria. 

Como desafios, identificou-se a 

necessidade de vencer o preconceito 

e valorizar o trabalho prestado, 

adequação às mudanças constantes 

no cenário nacional e firmar-se 

como um profissional de renome e 

de confiança. 

Fonte: elaborado pelo autor, com base em revisão bibliográfica. 

 

Em linhas gerais, verifica-se que as evidências empíricas têm demonstrado a relevância 

do debate em torno da diversidade de gênero e a participação feminina no tocante ao exercício 

da profissão contábil, entretanto, a temática ainda é incipiente no país, havendo espaço para 

debates e discussões. Desta forma, com o presente estudo pretende-se contribuir com esta 

lacuna ainda existente. 

 

3  METODOLOGIA 

 

O presente estudo caracteriza-se descritivo, pois se pretende obter informações sobre 

determinado grupo, no caso profissionais contábeis do gênero feminino da cidade de 
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Mossoró/RN. No que diz respeito ao problema, caracteriza-se como quantitativa, com 

abordagem empírico-analítica, adotando-se o emprego de instrumentos estatísticos 

(SAMPIERI; COLLADO; LUCIO; 2005). 

O universo da pesquisa trata-se o conselho Regional de Contabilidade do RN, que conta 

em seu quadro com mais de 11 mil profissionais ativos e inativos. Deste número 6 mil encontra-

se em pleno exercício de suas funções (CRC/RN, 2013). 

O conselho do estado do RN foi fundando em 11 de agosto de 1948 através da Resolução 

nº 40/1948. Tendo por sede a cidade de Natal e ainda, como aventa o CRC/RN, 2013:  

 
[...] Escritório Regional em Mossoró e onze delegacias instaladas nas cidades de 

Angicos, Assú, Caicó, Currais Novos, João Câmara, Macau, Mossoró, Nova Cruz, 

Parnamirim, Patú e Pau dos Ferros, além de representação municipal em 37 cidades 

(CRC/RN, 2013, p. 10) 

 

Analisando o documento do CRC/RN (2013) observa-se que com 65 anos de história 

no Rio Grande do Norte, o Conselho Regional de Contabilidade, contabiliza em seu quadro de 

presidentes 16 bacharéis em Ciências Contábeis, destes, apenas duas mulheres: Jucileide 

Ferreira Leitão, com o mandato de 2000 a 2003 e Maria do Rosário de Oliveira 2006 a 2009. 

Atualmente quem preside o CRC é o contador Luzeilson Moreira, eleito para presidir o 

CRC/RN até dezembro de 2019. 

Quanto aos procedimentos para coleta de dados, caracteriza-se como uma pesquisa de 

campo, por intermédio de um survey com aplicação de questionários em escritórios de 

contabilidade do município de Mossoró/RN, em específico a mulheres contabilistas. 

O universo total da população alvo da pesquisa abrange profissionais do gênero 

feminino com registro no Conselho Regional de Contabilidade e que atuam em Mossoró-RN. 

Foi selecionada uma amostra aleatória de 21 mulheres, seguindo-se critérios de facilidade e 

conveniência do pesquisador, tratando-se, portanto, de uma amostra por acessibilidade ou 

conveniência, em que o pesquisador obtém as informações que tem maior facilidade de acesso 

e que as amostras sejam representadas de forma adequada à população (BEUREN, 2012). 

 O instrumento de coleta de dados utilizado foi um questionário adaptado de Oliveira, 

Nascimento e Silva (2016) e Aiach, Borghi e Kano (2013), bem como com inclusão de outras 

questões para o alcance do objetivo do estudo. O questionário encontra-se estruturado em três 

blocos. O primeiro trata de questões para caracterização o perfil da mulher contabilista; o 

segundo bloco aborda questões com vistas à análise da percepção da mulher contabilista quanto 

às desigualdades entre os rendimentos e ocupações no exercício da profissão. Por fim, o terceiro 

bloco visa obter informações sobre os avanços obtidos pela mulher contabilista e os principais 

desafios impostos à mulher contabilista no cenário atual.  

O questionário foi disponibilizado nas redes sociais e via e-mail, bem como através de 

abordagem direta junto as profissionais contábeis do gênero feminino nos respectivos 

ambientes de trabalho, com agendamento prévio realizado por telefone e e-mail. 

Para atender os objetivos do estudo, a análise dos dados foi feita por meio de técnicas 

da estatística descritiva, com indicação de média, mínimo, máximo e desvio-padrão, bem como 

frequência absoluta e relativa. 

Os dados são apresentados por meio de tabelas dos programas Microsoft Excel (Versão 

Windows 2010) e as análises foram processadas com o auxílio do software estatístico Statistic 

Package for Social Sciencies (SPSS) – versão 22.0. 
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Esta seção aborda o detalhamento da percepção da mulher às questões propostas na 

pesquisa. Como suporte aos resultados obtidos, utilizou-se a estatística descritiva. Os dados 

foram coletados e analisados no primeiro semestre do ano de 2018, com mulheres contabilistas 

que atuam no município de Mossoró-RN. Utilizou-se um questionário aplicado, estruturado em 

três blocos. O primeiro bloco traça o perfil da mulher contabilista de Mossoró; o segundo bloco 

busca identificar a percepção da mulher contabilista em relação às desigualdades; e o terceiro 

busca identificar os principais avanços da mulher contabilista no mercado de trabalho. 

 

4.1  PERFIL DA MULHER CONTABILISTA 

 

Por meio da estatística descritiva busca-se identificar as características das mulheres 

contabilistas que compõem a amostra no que tange ao tempo e área de atuação profissional, 

faixa etária, atividade profissional exercida e remuneração. Na Tabela 1 evidenciam-se de 

forma agrupada as informações da amostra no que tange à sua classificação por tempo de 

atuação e faixa etária. 

 

Tabela 1 –Tempo de Atuação e Faixa Etária 

 
Tempo de atuação 

 Faixa Etária 

Até 25 anos 26 a 30 anos 31 a 40 anos 41 a 50 anos Acima de 
50 

Total 

Menos de 1 ano 1 1 1 2 2 7 

Entre 1 e 5 anos 5 5 0 0 0 10 

Entre 6 e 10 anos 1 0 1 0 0 2 

Acima de 10 anos 0 1 1 0 0 2 

Total 7 7 3 2 2 21 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Com relação à faixa etária, verifica-se que o público maior está concentrado na faixa de 

até 25 anos e a faixa etária de 26 a 30 anos, representando 33,33% das mulheres cada faixa 

etária; em seguida estão as mulheres entre 31 a 40 anos, representando 14,29% da amostra; 

verificando-se também que apenas 9,52% das respondentes entre 41 e 50. Essa porcentagem 

também representa a quantidade de mulheres acima de 50 anos, percebendo-se assim a 

predominância de um público jovem. 

Quanto ao tempo de atuação, a maioria das mulheres possui de 1 a 5 anos de atuação 

como contabilistas, representando 47,62% das mulheres; Logo em seguida, estão as mulheres 

com menos de 1 ano de atuação, representando 33,33% da amostra; em seguida com 9,52% 

estão as mulheres entre 6 a 10 anos de atuação, e acima de 10 anos. Percebe-se que a maioria 

possui pouco tempo de atuação, justamente por constituírem, em sua maioria, de mulheres mais 

jovens que terminaram a graduação recentemente. 

 Através dos dados coletados foi possível constatar que 33,33% das mulheres 

terminaram a graduação em 2017, ou seja, no ano anterior. No geral o ano de conclusão variou 

bastante, de 1990 até 2018, entretanto, constata-se que, 76,19% da amostra possui ano de 

conclusão ainda na década atual. 
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Tabela 2 – Remuneração 

 
Remuneração profissional  

Frequência 
Absoluta 

Frequência 
Relativa (%) 

Até 2 salários mínimos  9 42,86 

Até 3 salários mínimos 8 38,10 

Até 4 salários mínimos 2 9,52 

Até 5 salários mínimos 2 9,52 

Acima de 5 salários mínimos 0 0,00 

Total 21 100 

                   Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Como demonstra a tabela 2, a grande maioria das mulheres aufere até dois salários 

mínimos, representando, 42,86% do total; adiante, 38,10% das mulheres recebem até 3 salários 

mínimos. Destaca-se ainda que apenas 9,52% das mulheres ganham até 4 salários mínimos. 

Constatou-se que nenhuma mulher que compõe a amostra do estudo recebe remuneração acima 

de 5 salários mínimos. 

 

Tabela 3 – Área de atuação 

 
Área de atuação profissional  

Frequência 
Absoluta 

Frequência 
Relativa (%) 

Entidade Privada  18 85,71 

Entidade Pública 2 9,52 

Ensino 0 0,00 

Autônoma 1 4,76 

Outra 0 0,00 

Total 21 100 

                   Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

A tabela 3 traz evidências de que as contabilistas estão concentradas principalmente na 

entidade privada, representando 85,71%; apenas 9,52% atuam na entidade pública e 4,76% da 

amostra é autônoma. Nenhuma respondente da amostra atua na área acadêmica. Este resultado 

está alinhado à literatura pertinente, bem como com outros achados empíricos, dentre os quais 

destaca-se o de Oliveira, Nascimento e Silva (2015). 

Evidências empíricas demonstram que, apesar de conquistar espaço no mercado de 

trabalho, a mulher contabilista ainda enfrenta dificuldades para ocupar cargos de alta gestão 

(RUTHERFOR, 2001; ADAMS; FERREIRA, 2009). Desta forma, buscou-se observar se as 

mulheres contabilistas de Mossoró ocupam cargos de diretoria. 

 

Tabela 4 – Cargo de diretoria 

 
Ocupa cargo de diretoria  

Frequência 
Absoluta 

Frequência 
Relativa (%) 

Sim 2 9,52 

Não 19 90,47 

Total 21 100 

                   Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

Conforme demonstrado na Tabela 4, verifica-se que apenas 9,52% afirmaram que 

ocupam cargo de diretoria, e o restante afirmou que não ocupava, o que revela um número 

representativo e preocupante. Ainda em relação aos cargos ocupados, verificou-se que 38,10% 
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ocupam o cargo de auxiliar contábil, 14,28% atuam como contadora, e o restante dividem-se 

em auxiliares de escritório, analista fiscal, coordenadora de contabilidade e professora. 

Pinto, Cruz e Cardoso (2017) afirmam que essa realidade em que poucas mulheres 

ocupam cargos de chefias é fruto de uma série complexa de estruturas em organizações 

opressoras, patriarcais e preconceituosas, que fortalecem os estereótipos construídos 

socialmente que postos de chefia devem ser liderados por homens. 

Nesta mesma linha, Boniatti et al (2014) salienta que a falta de flexibilidade nas 

organizações, favorecem os homens para ocupar cargos de maior hierarquia. Pois, as mulheres 

precisam dividir-se entre mãe, esposa e profissional.  

 

4.2. PERCEPÇÃO DA MULHER CONTABILISTA EM RELAÇÃO ÀS DESIGUALDADES 

 

Nesta seção serão discutidas questões relacionadas à percepção da mulher contabilista 

frente às desigualdades enfrentadas no ambiente de trabalho. Foram dispostas afirmativas às 

respondentes por meio de uma escala likert de cinco pontos. Na Tabela 5 encontram-se 

evidenciadas questões relacionadas a percepção das respondentes sobre a desigualdade de 

gênero. 

 

Tabela 5 – Concordância das respondentes a respeito de afirmativas sobre desigualdade de 

gênero 
 
Afirmativa 

Grau de Concordância das respondentes 
em % 

DT DP IND CP CT 

1) A área de Ciências Contábeis oferece oportunidades iguais 
para homens e mulheres 

5 4 1 5 6 

2) Na empresa em que trabalho, existe diferenciação na 
contratação de homens e mulheres. 

8 3 5 3 2 

3) Na empresa em que trabalho, existem desigualdades salarias 
entre homens e mulheres que exercem cargos iguais ou 
equivalentes. 

9 3 4 1 4 

Nota: DT – Discordo Totalmente; DP – Discordo Parcialmente; IND – Indiferente; CP – Concordo Parcialmente; 

CT – Concordo Totalmente. 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018). 

 

Na abordagem sobre a área de ciência contábil favorecer em particular algum dos sexos, 

os resultados apresentados (Tabela 5) revelaram que 23,80% das mulheres discordam 

totalmente, ou seja, assentindo que a área não proporciona oportunidades iguais para ambos os 

gêneros; 19% discordam parcialmente, mostrando que concordam em partes nas desigualdades 

vivenciadas na área; 4,76% se mostraram indiferentes; 23,80% concordam parcialmente, 

mostrando que acreditam que igualdade entre os gêneros não é integral; 28,57% creem na 

existência de oportunidades iguais para ambos os sexos. 

Nessa questão, os resultados se mostraram homogêneos, pois, o número de mulheres 

que acreditam não existir diferenças entre gêneros é um pouco maior do que das que acreditam 

na desigualdade na área de ciências contábeis. 

Quando indagadas sobre a existência de políticas diferenciadas de contratação para 

homens e mulheres na empresa, 38,09% das mulheres discordaram totalmente; 19,04% das 

mulheres discordaram parcialmente; 23,80% foram indiferentes; 14,28% das mulheres 

concordaram parcialmente, e 9,52% concordaram totalmente. Dessa forma, nos resultados 
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demostram que a maioria não concorda que existem diferenças na contratação de homens e 

mulheres.  

Quanto às desigualdades salariais 42,85% das mulheres mostraram discordar 

totalmente; 14,28% discordaram totalmente; 19,40% foram indiferentes; 4,76% das mulheres 

afirmaram concordar parcialmente e 19,40% concordaram totalmente. A grande maioria 

acredita em não existir diferenças salariais entre homens e mulheres.  

Aiach, Borghi e Kano (2013), em seu estudo acerca da existência de desigualdades por 

gênero em empresas contábeis, obtiveram também resultados que demostraram que a maioria 

das profissionais na área contábil acredita que não existem preconceitos contra as mulheres em 

suas empresas, seja em termos de rendimentos, cultura corporativa empresarial, contratações 

ou recrutamento.  

Referente às principais dificuldades para mulher contabilista, consideradas pelas 

respondentes, cada uma pôde escolher até três itens (indicações), e os resultados estão expostos 

na Tabela 6. 

 

Tabela 6 – Principais dificuldades enfrentadas pela mulher contabilista 

Opinião Frequência Relativa 

Preconceito e desigualdade de gênero 21,05 

Falta de oportunidade de crescimento 23,69 

Baixa remuneração 23,69 

Conciliar o tempo entre família e emprego 31,57 

Outro 0,00 

Total 100 

        Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Conforme pode ser observado na Tabela 6, o item que recebeu mais indicações foi o 

item 4) conciliar o tempo entre família e emprego, representando 31,57% das indicações das 

respondentes. Os itens 2 e 3, falta de oportunidade e crescimento e baixa remuneração, 

respectivamente, foram mencionados por 9 respondentes, o que representa cada uma das opções 

23,69%. Já o item preconceito e desigualdade de gênero obteve 8 indicações, que equivale a 

21,05%. 

Assim, em linhas gerais, é possível observar que a resposta com maior frequência foi 

“conciliar o tempo entre família e amigos”. De acordo com Pinto e Cruz (2017) a inserção da 

mulher no mercado de trabalho fez com que ela assumisse múltiplos papéis. O que gera muitas 

vezes uma sobrecarga de funções, uma vez que ela foi levada a longas jornadas de trabalho 

(tarefas dentro e fora do espaço de trabalho). 

Com relação a falta de oportunidade de crescimento e a baixa remuneração, vistas como 

grandes dificuldades enfrentadas pela mulher, Pinto e cruz (2017) ressaltam que a falta de 

oportunidade, muitas vezes sentidas pelas mulheres, são pelo fato de que as mulheres não foram 

imaginadas como integrantes da história de criação que envolve a Contabilidade. Sempre foi 

uma área vista tradicionalmente dominada por homens.  

Esse resultado demonstra ainda que, apesar de verificar-se que a maioria das 

respondentes afirmarem que não existem diferenças de oportunidades oferecidas entre homens 

e mulheres na área de ciência contábeis (Tabela 5), verifica-se, na tabela 7, que o preconceito e 

desigualdade de gênero, ficaram em terceiro em relação às dificuldades enfrentadas pelas 

mulheres contabilistas. 
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4.3 AVANÇOS DA MULHER CONTABILISTA 

 

Nesta seção serão discutidas questões relacionadas aos avanços e perspectivas da mulher 

contabilista. Foram dispostas afirmativas às respondentes por meio de uma escala likert de cinco 

pontos, conforme se observa na Tabela 7. 

 

Tabela 7 – Concordância das respondentes a respeito de afirmativas sobre os avanços da mulher 

contabilista 
 
Afirmativa 

Grau de Concordância dos discentes em 
% 

DT DP IND CP CT 

1) Considero que a mulher está adquirindo seu espaço na área 
de Ciências Contábeis 

0 0 2 6 13 

2) Considero que há um reconhecimento e valorização do 
desempenho da mulher na área de Ciências Contábeis. 

1 5 6 6 3 

Nota: DT – Discordo Totalmente; DP – Discordo Parcialmente; IND – Indiferente; CP – Concordo Parcialmente; 

CT – Concordo Totalmente. 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018). 

 

Do que se refere à conquista da mulher na área de ciências contábeis 9,50% das 

respondentes foram indiferentes; 28,60% concordaram parcialmente e 61,90% concordaram 

totalmente. 

Pode-se ressaltar, através desse resultado, que o gênero feminino está conseguindo uma 

boa aceitação por parte das organizações, aumentando seu espaço no mercado de trabalho. Silva 

(2009) justifica esse fato afirmando que está havendo uma valorização maior do sexo feminino 

no mercado de trabalho, e assim, as contabilistas também estão sendo valorizadas. 

Conforme demonstra ainda a Tabela 7, também foi analisado quanto o reconhecimento 

e valorização da mulher na área de Ciências Contábeis, no qual se observa a ocorrência de um 

percentual significativo para as opções que dizem concordar com a assertiva com 28,60% 

concordando parcialmente; 14,30% concordando totalmente. Enquanto 4,80% discordaram 

totalmente; 24% discordaram parcialmente e 28,60% foram indiferentes. Assim, a maioria das 

mulheres concorda que existe um aumento do espaço, reconhecimento e valorização da mulher 

na área contábil.  

Na Tabela 8, ao serem questionadas acerca das principais perspectivas da mulher 

contabilista frente à profissão, dentre as cinco alternativas determinadas pelo pesquisador, as 

respondentes puderam escolher até três alternativas. Os resultados encontram-se dispostos a 

seguir.  

 

Tabela 8 – Principais perspectivas da mulher contabilista frente à profissão 

Opinião Frequência Relativa 

Possibilidade de crescimento na carreira  23,25 

Melhor remuneração 27,91 

Concurso público 23,25 

Melhores condições de trabalho 4,66 

Qualificação profissional 20,93 

Total 100 

     Fonte: Dados da pesquisa (2018). 
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Observou-se uma maior ocorrência para opção “Melhor remuneração” (27,91%), logo 

em seguida as opções “Possibilidade de crescimento na carreira” e “Concurso público” 

aparecem como mais escolhidas, com 23,25% das indicações; enquanto, “Qualificação 

profissional” foi a terceira opção mais escolhida pelas respondentes (20,93%). Por último, tem-

se a opção “Melhores condições de trabalho”, que obteve apenas duas indicações e equivale a 

4,66% das indicações das respondentes. 

Conforme dados do IBGE (2010) os homens recebem 3,5 salários mínimos, enquanto 

as mulheres recebem 2,8 salários mínimos, em média. Isto significa que existe uma diferença 

socioeconômica muito elevada entre homens e mulheres. Dessa forma, uma melhor 

remuneração é uma das principais perspectivas das respondentes para área de ciências 

contábeis. 

 

5 CONCLUSÕES 

  

Esta pesquisa teve como objetivo investigar os avanços e desafios enfrentados pela 

mulher contabilista no município de Mossoró/RN. Para tanto, foram analisados questionários 

preenchidos por 21 mulheres que já haviam concluído o curso de Ciências Contábeis. 

O perfil das mulheres contabilista dessa pesquisa constituiu-se, predominantemente, de 

mulheres jovens, em sua maioria, com até 30 anos e 5 anos de atuação no máximo. Quanto à 

remuneração, observou-se que, em sua maioria, auferem de 2 a 3 salários mínimos, 

demostrando, que grande parte da amostra ainda recebe pouco. 

No tocante à percepção dessas mulheres em relação à desigualdade de gênero, a maior 

parte da amostra acredita que não existe desigualdade nas oportunidades oferecidas, contratação 

e remuneração, ou seja, consideram que não existem preconceitos contra as mulheres em suas 

empresas. 

Quando questionadas sobre as principais dificuldades vivenciadas na área, as mulheres 

citaram que conciliar o tempo entre família e emprego era a maior dificuldade da profissão. 

Diante desse contexto, percebe-se que as mulheres da amostra não atribuem às 

dificuldades vivenciadas à desigualdade entre homens e mulheres. No entanto, sabe-se que o 

grande problema das mulheres conciliar a família e emprego se dá pelo fato de que a 

responsabilidade familiar e do lar, historicamente, sempre foi depositado em maior parte nas 

mulheres. 

Em relação aos avanços da mulher contabilista, a maioria da amostra concorda que estão 

conquistando seu espaço e recebendo reconhecimento e valorização. 

Ficou evidente, que a mulher contabilista está se fortalecendo e alcançando 

reconhecimento pelo seu trabalho. Obstáculos que eram encontrados pelas profissionais que 

iniciaram suas carreiras há alguns anos, foram reduzidas ou até mesmo dizimadas, assim, as 

novas profissionais possuem uma percepção de um mercado mais acessível para a mulher.  

Portanto, conclui-se que a mulher contabilista conseguiu ultrapassar muitas barreiras do 

preconceito dentro da sua área, desde o número de mulheres dentro da sala de aula até no 

mercado de trabalho, quebrando paradigmas, vencendo preconceitos e superando seus limites. 

Para se tornar ideal, a mulher deve ser vista também como apta a ocupar cargos de diretoria, 

tanto quanto homens e receber igualmente a eles quando ocupam mesma função.  

Desta forma, a pesquisa avança do ponto de vista teórico e prático, tendo em vista que 

amplia a discussão do debate sobre a diversidade de gênero e suas implicações no mercado de 

trabalho, sobretudo, na profissão contábil, permitindo reflexões para o meio acadêmico e 

profissional. 
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Uma das limitações do estudo se deu pela dificuldade de um maior número de 

participantes. Ressalte-se que foram enviados questionários eletrônicos à 78 mulheres, bem 

como entrou-se em contato com 10 escritórios do município de Mossoró; entretanto, o retorno 

foi baixo, participando da pesquisa apenas 21 mulheres que atuam na profissão. Desta forma, 

uma das sugestões do estudo é ampliação do tamanho da amostra, que permita realizar testes 

estatísticos mais robustos. 
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RESUMO 

Sendo a contabilidade uma ciência social cujo foco está no estudo das mutações do patrimônio 

de uma determinada entidade, seja ela uma pessoa física ou jurídica, essa função dentro da 

empresa sempre buscou criar relatórios que evidenciavam os resultados obtidos pela empresa 

em um exercício social, dessa forma o devido trabalho apresenta uma análise dos balanços 

sociais demonstrados pela empresa pública CAERN ( Companhia de Águas e Esgotos do Rio 

Grande do Norte) com o objetivo de demonstrar se os mesmos estariam de acordo com o modelo 

de balanço social implantado pelo IBASE (Instituto Brasileiro de Análises Sociais e 

Econômicas) considerado o modelo simples e de fácil entendimento. Sendo o trabalho definido 

como uma pesquisa descritiva, documental e qualitativa. Como instrumento de pesquisa foi 

utilizado os balanços sociais da CAERN de 2014 a 2017 disponibilizados em seu próprio site, 

analisando as evidências de gastos socioambientais, a qualidade das informações ao representá-

las dentro do balanço social e se seguiam o modelo definido pelo IBASE (Instituto Brasileiro 

de Análises Sociais e Econômicas). Através da análise, foi possível identificar que entre os anos 

de 2014 a 2016, a empresa CAERN não realizou de forma clara e objetiva o balanço social em 

seus relatórios anuais, apenas no relatório de 2017. 

 

Palavras-chave: Balanço Social. Responsabilidade social. IBASE. 

 

Abstract 

Since accounting is a social science whose focus is on the study of the changes in the equity of 

a particular entity, be it a natural or legal person, this function within the company always 
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sought to create reports that showed the results obtained by the company in a fiscal year, this 

The present work presents an analysis of the social statements presented by the public company 

CAERN (Companhia de Águas e Esgotas do Rio Grande do Norte) in order to demonstrate if 

they would be in accordance with the social balance model implemented by IBASE (Brazilian 

Institute of Social and Economic Analyzes) considered the simple and easy to understand 

model. Being the work defined as a descriptive, documentary and quantitative research. As a 

research tool, CAERN's social reports from 2014 to 2017 were made available on its own 

website, analyzing the evidence of socio-environmental expenditures, the quality of the 

information presented in the social balance sheet and following the model defined by Ibase 

Brazilian of Social and Economic Analysis). Through the analysis, it was possible to identify 

that, between 2014 and 2016, the CAERN company did not carry out a clear and objective 

social report in its annual reports, only in the 2017. 

 

Keywords: Social Balance. Social Responsability. IBASE. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Muito se fala da responsabilidade social das empresas que atuam no Brasil, e de forma 

crescente nota-se a participação da sociedade em questões que denotam em certo grau maior 

cuidado com o meio ambiente, qualidade de vida no trabalho, desenvolvimento sustentável e 

respeito e inclusão social das minorias. 

Dessa forma, faz-se necessário refletir sobre os processos produtivos executados pelas 

empresas, onde as pessoas, o meio ambiente e governos estão dentro de um mesmo contexto e 

constantemente demandam e são demandados criando assim uma complexa rede de interação 

que não mais é concebida pelo ganho unilateral, mas pela satisfação de todas as partes 

envolvidas, assim reforça Martins (1997), ao explanar sobre a responsabilidade social das 

empresas, destacando que já há um consumo de recursos naturais, utilização de capitais 

financeiros, tecnológicos e a capacidade do trabalho da sociedade, girando em função da 

mesma, prestar no mínimo, em troca, contas de eficiência por utilizar todos esses recursos. 

Nessa perspectiva de atender as novas demandas sociais por maior compromisso das 

empresas que estão explorando os recursos, sejam eles naturais, econômicos e humanos, surge 

por parte do legislador brasileiro no ano de 1975 a obrigatoriedade das empresas informar 

anualmente as informações sociais dos seus funcionários, esse documento conhecido por 

Relação Anual de Informações Sociais –RAIS, representa o ponta pé inicial da legislação 

brasileira para implementar o Balanço Social das Empresas (SANTOS, 2003, p.22).  

Diante desse novo cenário, onde as empresas, sejam elas públicas ou privadas, de capital 

aberto ou fechado são obrigadas a informar à contabilidade que antes era restrita aos donos e 

sócios da empresa e agora passa a interessar a um grupo maior de acionistas, investidores, 

credores, governo,  trabalhadores e a comunidade, ou seja os stakeholders.  

O objetivo geral dessa pesquisa é analisar os balanços sociais divulgado pela empresa 

CAERN dos anos de 2014 a 2017, de forma a buscar quais estariam de acordo com o modelo 

do IBASE. Como problemática : Os balanços sociais divulgado pela empresa CAERN dos anos 

de 2014 a 2017 estão de acordo com o modelo do IBASE?. Por ser uma empresa pública que 

atua por meio de concessões dadas pelos municípios do Rio Grande Norte para explorar os 

serviços de captação e distribuição de água e serviço de coleta de esgotos domésticos, a CAERN 

(Companhia de águas e esgotos do Rio Grande do Norte) tem quase que 100% de atuação em 

todo o estado, conferindo a está um faturamento bastante significativo e uma responsabilidade 
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social bem mais implícita, pois o seu principal produto é a distribuição de água para o consumo 

humano. 

Mediante a identificação de empresas que se preocupam em não somente atender uma 

demanda legal, no que se refere à divulgação de um balanço social de suas atividades 

econômicas, mas uma empresa que busca devolver não somete à aqueles que diretamente 

possuem um vínculo empregatício com ela, e sim destina também recursos para serem gastos 

com programas que incentivem a preservação do meio ambiente ou promovam a educação, 

cultura ou venham contribuir com práticas que melhorem a saúde das pessoas. Dessa forma 

chegar-se a inferir que as quatro vertentes de um balanço social estão bem representadas dentro 

das demonstrações financeiras da Companhia de água e esgotos do Rio Grande do Norte é ter 

a certeza que os anseios da sociedade estão se materializando e que os esforços da contabilidade 

bem como as normas e leis estão criando empresas mais competitivas e imbuídas das novas 

exigências sociais. 

 

2 REFERENCIAL TEORICO 

 

2.1 RESPONSABILIDADE SOCIAL 

 

A responsabilidade social, se trata de empresas que promovem ações e comportamentos 

para promover assim, o bem-estar público, tanto de seus próprios funcionários e acionista, os 

quais compõem a área interna e como também da própria sociedade e meio ambiente, a qual 

compõe a parte externa. Apesar de muitos pensarem que isso é algo imposto pelo próprio 

governo ou até mesmo por incentivos externos, como a questão de fiscalização, de nenhuma 

forma a responsabilidade social é feita buscando algo em troca, pelo contrário, a própria é 

realizada de forma voluntária afim de promover o benefício coletivo. Como é afirmado por 

Ashley (2002), a responsabilidade social é um compromisso que a organização deve ter para 

com a sociedade em que está inserida, demonstrando por meio de atos e atitudes que contribuam 

de forma positiva, assumindo assim, obrigações de caráter moral, mesmo não estando 

diretamente vinculadas a suas atividades principais, contribuindo assim, para o 

desenvolvimento sustentável dos povos. Para Baldo (2002), a responsabilidade social da 

empresa estaria ligada na sua escolha de participar diretamente das ações comunitárias da região 

e procurar diminuir os possíveis danos ambientes decorrente do tipo de atividade que exerce.  

A responsabilidade com a comunidade não é algo apenas que envolve o Estado em si, 

mas que envolve também um compromisso das empresas as quais, demonstrando suas 

preocupações com as questões sociais, acabam criando uma relação de vínculo com a 

sociedade, levando aos mesmos, um despertar de confiança e se destacando ao contrário de 

outras organizações, como é dito de acordo com Grajew (2000), as instituições adquirem a 

confiança e respeito da comunidade quando se inclinam para o comportamento ético e social. 

Além disso, é reforçado por Melo Neto e Froes (1999), que no momento em que a instituição 

deixa de lado as suas obrigações sociais, a mesma corre o risco de perca de credibilidade e 

reputação, tendo no seu âmbito interno, a clareza da desmotivação de seus funcionários, 

causando conflitos e até mesmo a diminuição na produtividade, já no âmbito externo, pode 

obter um impacto maior, desde quedas nas vendas, boicote por partes dos consumidores até 

mesmo, um perigo de falência. Para Baldo (2002), as instituições que cumprem suas 

responsabilidades sociais, atraem mais consumidores. 

Algumas contribuições da responsabilidade social são afirmadas por AZEVEDO e 

CRUZ (2006):  
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                                             Sempre se aceita que a responsabilidade social da empresa, em um sistema livre, é a 

maximização dos seus lucros, e assim se presume que ele maximiza sua contribuição 

para a sociedade. Segundo esta ideia, os lucros de uma empresa, que opera dentro da 

estrutura legal de uma comunidade, poderão produzir resultados que contribuirão para 

o desenvolvimento social dessa sociedade (AZEVEDO e CRUZ, 2006, p. 5). 

Para ser divulgado todas as atividades que estariam de acordo com a responsabilidade 

social, criou-se o balanço social, o qual teria a forma de demonstrativo adequado, como também 

afirma Tinoco (2002), o balanço social é um instrumento de gestão e informação que busca 

demonstrar, de forma mais transparente possível, as informações econômicas e sociais que as 

entidades obtiveram em seu desempenho. 

 

2.2 O BALANÇO SOCIAL 

 

Balanço social é um demonstrativo de dados a respeito das atividades de uma 

determinada entidade que é publicado anualmente, reunindo um conjunto de informações sobre 

benefícios em relação direta a sociedade em que está inserida, dessa forma, afirma Sucupira 

(2001) que o balanço social é um conjunto de informações sobre as atividades exercidas por 

uma empresa, tendo relação humana e social, dirigidas a seus funcionários e à comunidade onde 

está inserida. Por ele é demonstrado o benefício exercido pela empresa diante de seus 

empregados e pela população. De acordo com Drucker (1977), o balanço social é um 

instrumento que demonstra as informações econômicas, financeiras e sociais analisando o 

desempenho das empresas, trazendo dessa forma, uma demonstração a respeito da participação 

e a devida contribuição social e econômica que determina instituição causa em seu ambiente de 

atuação. 

Junior e Silva (2008) irão relatar o balanço social como um instrumento de gestão, com 

o objetivo de apresentar informações econômicas, financeiras e sociais das atividades aos 

usuários da informação. O qual é publicado anualmente por determinadas empresas, as quais 

desejam e tem por finalidade, apresentar informações de projetos, benefícios e ações voltadas 

para os funcionários, investidores, analistas de mercado, acionistas e a sociedade. Servindo 

também de instrumento para se avaliar o exercício da responsabilidade social corporativa. 

Para Kroetz (2000), o balanço social evidencia suas informações da forma mais 

transparente possível, sendo elas, informações a respeito do desempenho da empresa no 

ambiente social.  

Neto e Froes (2001) Tratam o balanço social como um instrumento de avaliação do 

exercício da empresa no campo da sociedade empresarial.  

A realização da divulgação do balanço social tem sua vantagem disposta no intuito da 

representação de determinada empresa em seu âmbito social, até mesmo a sua visualização por 

mercados externos. Recebendo uma grande influência de destaque quando a mesma realiza 

atividades socio ambientais e as divulgas de forma clara para que todos possam interpretar o 

serviço que a empresa realiza em benefício aos mesmos. Nos dias atuais, ninguém se dispõe a 

analisar ou indicar uma empresa sem antes avaliar seu balanço social (IBASE, 2008). 

Em sua área histórica, apesar de desde o século XX já haver registros a respeito das 

atividades socio econômicas das entidades, o balanço social teve seu início apenas por volta da 

década de 1960 e 1970, quando a população despertou o interesse da cobrança em relação as 

empresas, levando as mesmas a ter uma responsabilidade em publicar relatórios, assim afirma 

o  IBASE:  
Desde o início do século XX registram-se manifestações a favor de ações sociais por 

parte de empresas. Contudo, foi somente a partir da década de 1960, nos Estados 
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Unidos da América, e no início da década de 1970, na Europa – particularmente na 

França, Alemanha e Inglaterra –, que a sociedade iniciou uma cobrança por maior 

responsabilidade social das empresas e consolidou-se a própria necessidade de 

divulgação de relatórios e balanços sociais anuais (IBASE, 2008, p.9). 

O despertar da população se deu após o repúdio a guerra do Vietnã, em que foi exigido 

que as empresas envolvidas com os determinados atos, prestassem conta de suas ações, como 

foi destacado por Torres (2008), o balanço social teve seu início nos anos 60, nos Estados 

Unidos e na Europa com o despertar da população através da indignação por conta da guerra 

do Vietnã, motivando assim, um boicote a compra de produtos, ações, tudo que teria contato 

com as empresas envolvidas no conflito. A própria população exigia um esclarecer e uma 

postura ética. Após a revolta, as empresas envolvidas decidiram prestar contas, agindo de forma 

a realizar e demonstrar suas ações e objetivos sociais. A elaboração de resultados e a divulgação 

anual dos feitos em questão de caráter social, resultaram no que denominamos hoje de balanço 

social.  

Apesar de todos os relatórios publicados pelas empresas desde a década de 60, merece 

destaque um marco na história do balanço social que surgiu na França, se destacando como o 

primeiro balanço social, o IBASE afirma que:  
O que pode ser classificado como um marco na história dos balanços sociais 

propriamente dito surgiu na França, em 1972: foi o ano em que a empresa Singer fez 

o, assim chamado, primeiro balanço social da história das empresas. (IBASE, 2008, 

p.9). 

Já no Brasil, aos poucos se tornou evidente a demonstração do balanço social em 

relatórios, tendo seus primeiros passos de evidência na época da ditadura militar, como é dito 

pelo Ibase (2008), os princípios de mudança da mentalidade empresarial começam a serem 

percebidos na “Carta de princípios do Dirigente Cristão de Empresas”, desde a sua publicação 

em 1965, pela Associação de Dirigentes Cristãos de Empresas do Brasil ( ADCE Brasil) e 

também, no final da década de 1970, onde começa a nascer as raízes sobre o assunto de ação 

social por parte das empresas e a utilização do balanço social. O qual gerava medo, por vir a 

começar a surgir na época da ditadura militar, onde se falar a respeito de transparência e 

participação era algo tido como negativo.   

Apesar de na década de 1980, institutos elaborarem modelos evidenciando os 

investimentos sócios econômicos, apenas no início da década de 1990 que algumas empresas 

no Brasil tomaram o balanço social como algo rigoroso, exigente e categórico, além de publicá-

los demonstrando todo o benefício prestado a comunidade, meio ambiente e funcionários, de 

forma detalhada descreve o IBASE:  
Na década de 1980, a Fundação Instituto de Desenvolvimento Empresarial e Social 

(Fides) chegou a elaborar um modelo. Porém, só a partir do início da década de 1990 

algumas poucas empresas passaram a levar a sério esta questão e divulgar, 

sistematicamente, em balanços e relatórios sociais, as ações realizadas em relação à 

comunidade, ao meio ambiente e ao seu próprio corpo de funcionários(as) (IBASE, 

2008, p.9). 

Sendo alvo de destaque no Brasil, a fábrica de fertilizantes nitrogenados, denominada 

Nitro-fértil, teve evidência por conta da publicação do primeiro documento de balanço social 

brasileiro, como destaca Reis (2009), informando que o primeiro documento brasileiro que 

obteve a denominação de balanço social foi realizado pela a própria empresa destacada, com o 

objetivo de tornar público as ações realizadas.  Também é reforçado pelo IBASE (2008), que o 

balanço social desenvolvido pela Nitro-fértil, a qual é uma empresa estatal situada na Bahia e 

foi realizado em 1984, é considerado e aceito como o primeiro documento brasileiro que 

realmente assume o nome de balanço social. 
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Ibase (2008), afirma que a publicação anual do balanço social ganhou destaque na mídia 

a partir da criação do artigo “Empresa pública e cidadã” em 1997, o qual desencadeou um amplo 

debate nos jornais do Brasil, a partir dessa grande discussão e repercussão a respeito do tema, 

o Ibase (Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas), lançou em 16 de junho ainda 

de 1997, uma campanha para que houvesse a divulgação anual do balanço social das empresas, 

trazendo a informação que esse seria o meio para que uma empresa se tornasse uma verdadeira 

empresa cidadã.  

Ainda afirmado pelo Ibase (2008), através da campanha, a própria instituição Ibase 

desenvolveu seu primeiro modelo de balanço social, algo básico e de fácil entendimento, o qual, 

nos últimos anos se tornou a principal ferramenta por onde as instituições apresentam seus 

investimentos internos e externos, contendo uma página, retratando a simplicidade, atualmente, 

o modelo é composto por 8 indicadores qualitativos, 43 indicadores quantitativos e organizado 

em 7 categorias. Sendo a primeira categoria, a base de cálculo, onde contém as informações 

financeiras como a receita líquida, resultado operacional e folha de pagamento bruta, os quais 

servem de base de cálculo para grande parte das informações e dados. A segunda, os indicadores 

sociais internos, onde é evidenciado todo o investimento interno, sejam eles obrigatórios ou 

voluntários que a empresa realiza ao corpo funcional sendo eles a alimentação, encargos sociais 

compulsórios, previdência privada, saúde, segurança e medicina no trabalho, educação, cultura, 

capacitação e desenvolvimento profissional, creches ou auxílio-creche, participação nos lucros 

ou resultados e outros. O terceiro, demonstra os indicadores sociais externos, onde é destacado 

os investimentos voluntários da empresa, tendo como alvo a sociedade, os indicadores são os 

projetos e iniciativas nas áreas de educação, cultura, saúde e saneamento, esporte, combate à 

fome e segurança alimentar, pagamento de tributos e outros. A quarta categoria são os 

indicadores ambientais, onde é apresentado o investimento que a empresa realizou para 

compensar seus impactos ambientais além também, do objetivo em melhorar a qualidade 

ambiental. O quinto, são os indicadores do corpo funcional, onde é destacado as informações a 

respeito da relação da empresa com seu público interno, tendo o número de estagiários, 

valorização da diversidade, mulheres, faixa etária e pessoas com deficiência. Já o sexto 

indicador, informações relevantes quanto ao exercício da cidadania empresarial, são 

demonstrações qualitativas de como está a participação interna e a distribuição dos benefícios, 

e por fim, o sétimo, outras informações, o qual é destinado para a empresa escrever outras 

informações a respeito de suas práticas sociais. 

 

3 METODOLOGIA 

 

Neste trabalho buscou-se fazer um aparato de conhecimento bibliográfico produzido em 

contabilidade que abordasse a temática balanço social. Tendo-se a Lei 6.404/76 que 

regulamenta as sociedades por ações, onde dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação do 

balanço social buscou-se conceber a elaboração do trabalho.  

Quanto ao objetivo a pesquisa é descritiva, definida por Raupp e Beuren (2004) como 

uma prática de observar os fatos, registrá-los, analisá-los, classificá-los e interpretá-los, sem 

que tenha a interferência do pesquisador. O presente trabalho buscou conhecer os dados do 

balanço financeiro da companhia de Água e Esgotos do Estado do Rio Grande do Norte – 

CAERN, de forma a analisar as informações acerca dessa empresa e poder construir um 

diagnóstico de como ela elabora seu balanço social e divulga para apreciação dos interessados.  

Procedeu-se com a pesquisa documental quanto aos procedimentos, onde Raupp e 

Beuren (2004) defende que tem como base materiais que ainda não tiveram um tratamento 
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analítico ou que podem ser alterados de acordo com o objetivo da pesquisa, neste caso, como 

se trata de uma empresa pública pertencente ao Rio Grande do Norte, por tanto, sujeita a uma 

maior fiscalização pelo Tribunal de Contas do Estado - TCE há uma maior publicidade e 

transparência dos balanços financeiros anuais, estando esses disponíveis no site do governo do 

Estado do Rio Grande do Norte. 

Quanto a problemática, à forma de se aborda o problema e extrair dele os resultados 

desejados, utilizou-se a pesquisa qualitativa, a qualidade da informação quando representada 

dento do balanço social da CAERN. 

Usou-se como parâmetro para avaliar os dados contidos nos balanços financeiros da 

CAERN, e como modelo as diretrizes de publicação do balanço social determinadas pelo o 

IBASE, ao qual este descreve de forma fácil e precisa o balanço social. Os dados e tabelas 

contidos na pesquisa foram posicionados e feitos através dos programas Microsoft Word e Excel 

(versão Windows 2016). 

 

4 RESULTADOS  

 

O desenvolvimento dos dados, se deu através de uma análise feita das demonstrações 

financeiras da empresa CAERN, disponibilizadas em seu próprio site, através de um 

comparativo dos relatórios de 2014 a 2017. Para a obtenção dos resultados, foi feita a análise 

das demonstrações financeiras afim de averiguar se a empresa CAERN cumpre as diretrizes 

determinadas pelo IBASE e um comparativo de seus investimentos no âmbito social tanto fora 

como dentro da própria instituição descrevendo seu balanço e mudanças ao longo dos anos. A 

primeira tabela demonstra quais relatórios apresentam o balanço social pelo modelo do IBASE. 

Tabela 1 – Relatórios anuais que atendem ao modelo IBASE 

Anos 2014 2015 2016 2017 

Base de cálculo 
   

X 

Indicadores sociais internos 
   

X 

Indicadores sociais externos 
   

X 

Indicadores ambientais       X 

indicadores do corpo funcional    X 

Informações relevantes quanto ao 

exercício da cidadania empresarial 

   X 

Outras informações    X 

Fonte: Elaborado com base nos dados disponíveis no relatório anual de 2017 da CAERN pelos autores (2019). 

 

A primeira tabela apresenta qual relatório anual obtém todas as 7 categorias 

determinadas pelo IBASE, o balanço social deve ser adotado na íntegra, conforme o modelo 

sugerido, sem que nenhum item seja omitido (IBASE, 2008). Portanto, de forma descomunal, 

percebe-se que apesar da CAERN realizar ações em benefício da população desde antes de 

2014, a única demonstração financeira que apresenta o balanço social de forma clara e objetiva 

cumprindo sua função de acordo com o IBASE, é a de 2017, a qual apresenta um comparativo 

do ano anterior (2016) ao o da data oficial do relatório (2017). Através desta análise, decorre-
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se a segunda tabela, a qual analisa os indicadores sociais e ambientais disponibilizados na 

demonstração de 2017. 

 
Tabela 2 – Análise dos indicadores ambientais, sociais externos e internos de 2016 a 2017 

 

Fonte: Elaborado com base nos dados disponíveis no relatório anual de 2017 da CAERN pelos autores (2019). 

 

A segunda tabela, retrata os valores totais investidos pela CAERN nos indicadores 

sociais internos, externos e ambientais, tendo uma diferença de investimento através dos anos 

expostos. De 2016 à 2017, no âmbito social interno, teve um aumento de R$ 21.417.848, no 

âmbito social externo, um investimento a mais de R$  31.643.201, enquanto que nos indicadores 

ambientais, foi observado também uma melhoria contínua em relação ao ano passado, 

destacado por IBASE (2008), como um dos pontos listados e importante para se haver uma 

evolução contínua, tendo um aumento de R$ 2.309.117. A terceira tabela, busca demonstrar de 

forma minuciosa a análise dos indicadores sociais internos. 

 
Tabela 3 – Análise dos indicadores sociais internos de 2016 a 2017 

Indicadores sociais internos 2016 Valor 2017 Valor 

Alimentação R$ 22.756.597 R$ 22.516.093 

Encargos sociais compulsórios R$ 35.324.140 R$ 46.992.718 

Previdência privada R$ 1.685.765 R$ 1.836.184 

Saúde R$ 9.756.190 R$ 19.550.606 

Segurança e saúde no trabalho R$ 136.122 R$ 208.110 

Educação R$ 0 R$ 0 

Cultura R$ 21.201 R$ 3.465 

Capacitação e desenvolvimento profissional R$ 178.557 R$ 341.264 

Creches ou auxílio-creche R$ 634.389 R$ 720.288 

Participação nos lucros ou resultados R$ 6.284.336 R$ 6.445.201 

Outros R$ 917.489 R$ 498.705 

Total R$ 77.694.786 R$ 99.112.634 

Fonte: Elaborado com base nos dados disponíveis no relatório anual de 2017 da CAERN pelos autores (2019). 

  

A terceira tabela, demonstra um comparativo a respeito da análise dos indicadores 

sociais internos, todo os valores apresentados são definidos em milhões, apresentado um  total 

em 2017 maior diante de 2016, através das comparações 

 entre os anos, foi observado uma diminuição quanto aos valores de alimentação de 

cerca de R$ 240.504, um aumento nos encargos sociais compulsórios de R$ 11.668.578, 

seguido de um investimento a mais de R$ 150.419 na previdência privada, enquanto que na 

saúde demonstra um investimento positivo a mais de um total de R$ 9.794.416, na segurança e 

na saúde no trabalho um aumento de R$ 71.988, enquanto que na educação os índices 

continuaram os mesmos, não houve investimento em 2016 e também não houve em 2017, sendo 

contrário ao que é afirmado pelo Ibase (2008), o qual, a educação social interna deve apresentar 

uma melhoria contínua nas informações contidas no resultado do balanço social. Na cultura 

Anos Indicadores sociais internos Indicadores sociais externos Indicadores ambientais 

2016 R$ 77.694.786  R$ 58.562.676  R$ 14.063.982  

2017 R$ 99.112.634  R$ 90.205.877 R$ 16.373.099  
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houve um decréscimo de R$ 17.736, demonstrando uma desvalorização nos índices de cultura 

interna, se mostrando contrário a Paiva (2001), que informa que uma das maiores contribuições 

que a empresa pode dar ao país é a educação, cultura e etc. Na capacitação e desenvolvimento 

profissional um aumento de R$ 162.687, creche ou auxílio creche um aumento de R$ 85.899, 

participação nos lucros ou resultados, um aumento de R$ 160.865, seguido de um decréscimo 

em outros, no valor de R$ 418.784. Já a quarta tabela, demonstra a análise dos indicadores 

sociais externos. 

 
Tabela 4 – Análise dos indicadores sociais externos de 2016 a 2017. 

Indicadores sociais Externos 2016 2017 

Educação R$ 18.500 R$ 102.432 

Cultura R$ 0 R$ 0 

Saúde e saneamento R$ 14.045.482 R$ 16.270.667 

Esporte R$ 0 R$ 0 

Combate à fome e segurança alimentar R$ 0 R$ 0 

Outros R$ 0 R$ 0 

Total das contribuições para a sociedade R$ 14.063.982 R$ 16.373.099 

Tributos (excluídos encargos sociais) R$ 44.498.694 R$ 73.832.778 

Total R$ 58.562.676 R$ 90.205.877 

Fonte: Elaborado com base nos dados disponíveis no relatório anual de 2017 da CAERN pelos autores (2019). 
 

A quarta tabela retrata os indicadores sociais externos de 2017 comparados aos de 2016, 

apesar de internamente o investimento na educação terem sidos R$ 0, nos indicadores sociais 

externos a educação ganha um investimento de 2016 a 2017 no valor de R$ 83.932, enquanto 

que na cultura, esporte, combate à fome e segurança alimentar e outros, os valores tanto em 

2016 e 2017 permaneceram R$ 0, na saúde e saneamento básica, houve um aumento de R$ 

2.225.185, apesar do que muitos pensam, de acordo com Costa et al (2016) o saneamento básico 

não é uma obrigação da empresa CAERN, a própria tem por obrigação apenas o abastecimento 

de água e esgotamento sanitário, demonstrando seu investimento no saneamento básico de 

forma voluntária. No total das contribuições para a sociedade, houve um aumento de R$ 

2.309.117, atendendo ao que é dito pelo IBASE, o qual deve apresentar um aumento contínuo 

(IBASE, 2008). Os tributos apresentam um aumento de R$ 29.334.084. A quinta tabela irá 

retratar o quadro de funcionários no ano de 2016 e 2017.  
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Tabela 5 – Análise dos indicadores do corpo funcional de 2016 a 2017. 

Indicadores do corpo funcional 2016 2017 

Nº de empregados(as) ao final do período 2.295 2.302 

Nº de admissões durante o período 61 162 

Nº de demissões durante o período 77 155 

Nº de empregados(as) terceirizados(as) 279 289 

Nº de estagiários(as) 253 272 

Nº de empregados(as) acima de 45 anos 1.009 1.025 

Nº de mulheres que trabalham na empresa 292 281 

% de cargos de chefia ocupados por mulheres 20,89% 18,24% 

Nº de negros(as) que trabalham na empresa 120 131 

% de cargos de chefia ocupados por negros(as) 10,00% 3,38% 

Nº de pessoas com deficiência ou necessidades especiais 29 51 

Fonte: Elaborado com base nos dados disponíveis no relatório anual de 2017 da CAERN pelos autores (2019). 

 

A quinta tabela irá analisar os indicadores do corpo funcional da empresa CAERN nos 

anos de 2016 a 2017, no qual vemos um aumento no número de empregados no final do período 

de 7 funcionários a mais, tendo um número maior de admissões de 101 funcionários, em contra 

partida, um número maior de demissões de 78 funcionários, aumentando em 10 funcionários o 

número de empregados terceirizados, em 19 o número de estagiários e em 16 o número de 

empregados acima de 45 anos de idade. Já no número de mulheres que trabalham na empresa, 

há uma queda de 11 mulheres atendendo de forma negativa ao que é dito pelo IBASE, em que 

o número de mulheres trabalhando na empresa deve ser algo crescente, porém atendendo de 

forma satisfatória em questão do número de negros que trabalham na empresa, o qual teve um 

aumento de 11 funcionários a mais, um índice que o Ibase (2008) também trata como algo de 

importante esse crescimento contínuo. Já em questão do número de pessoas com deficiência ou 

necessidades especiais, em 2016 a CAERN teria um pouco mais de 1% de pessoas deficientes 

em relação ao número total de empregados no final do período, o qual não atenderia ao que é 

definido pelo IBASE. O qual essa tomou como base o decreto 3.298/99, que os postos de 

trabalho disponibilizados para pessoas com deficiência teria que atender de 2% a 5% em relação 

ao total de empregados, porém em 2017, há um aumento de 22 funcionários a mais com 

deficiência ou necessidades especiais, passando a obter uma porcentagem de um pouco mais de 

2%, atendendo ao que é definido pelo IBASE. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo teve como objetivo principal analisar os balanços sociais divulgados pela 

empresa CAERN dos anos de 2014 a 2017, de forma a buscar quais estariam de acordo com o 

modelo do IBASE, levando em conta não só a análise quanto a característica do modelo do 

balanço social, mas também dos dados publicados referente aos benefícios sociais realizados 

pela empresa. Logo, pode-se concluir que o mesmo foi alcançado, apesar de no ano de 2014 a 

2016 a CAERN não apresentar o balanço social em seus relatórios anuais, a mesma, passa a 

partir de 2017 divulgar de forma clara e objetiva, seguindo o modelo proposto pelo IBASE. 

  Portanto, o devido estudo contribuiu para identificar o balanço social dentro dos 

relatórios da empresa CAERN, já que a mesma é uma empresa pública que trabalha com um 

bem precioso a toda a população, a água, verificando que a mesma realiza trabalhos voluntários 

os quais não estão dentro de suas obrigações como o saneamento básico, investimentos na 
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educação de forma externa, de maneira atendendo mais a população do que sua própria 

instituição e entre outros. Como limitação, não foi possível fazer um quadro comparativo do 

balanço social de 2014 a 2017, já que os balanço social da empresa estudada passou a ser 

divulgado somente a partir de 2017. Para estudos futuros, recomenda-se que este estudo seja 

aplicado em outras empresas a fim de identificar quais realizam um benefício perante a 

sociedade e se a mesma realiza a divulgação. 
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Resumo: Atualmente a Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) é um assunto muito explorado 

no meio acadêmico e vem tomando importância cada dia mais no ambiente organizacional. 

Porém, não era perceptível o quanto isso poderia afetar o estado de espirito das pessoas dentro 

de uma organização e no quanto um está diretamente ligado ao outro. O artigo tem como 

objetivo abordar a Espiritualidade e a Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) dos profissionais 

contabilistas em Mossoró/RN. Buscando compreender como tais profissionais se sentem diante 

das duas variáveis dentro do ambiente organizacional, os contabilistas foram pesquisados por 

meio de envio de questionário eletrônico. Os profissionais responderam o questionário baseado 

nos critérios de QVT defendido por Walton, no qual foi adaptado diante das características 

envolvidas no estudo. Os resultados obtidos mediante a pesquisa foram satisfatórios com 

relação à profissão e ambiente de trabalho.  Porém nos parâmetros de QVT, os mesmos se 

sentem insatisfeitos por não ter programas que contemplem a qualidade de vida dos 

colaboradores. 

 

Palavras-chave: Espiritualidade organizacional. QVT.  Contabilistas. 
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Abstract: Quality of Life at Work (QWL) is currently a highly explored subject in the academic 

world and has become increasingly important in the organizational environment. However, it 

was not perceptible how much this could affect people's state of mind within an organization 

and how directly one is connected to the other. The article aims to address the Spirituality and 

Quality of Life at Work (QWL) of accounting professionals in Mossoró / RN. Seeking to 

understand how these professionals feel before the two variables within the organizational 

environment, the accountants were searched through an electronic questionnaire. The 

professionals answered the questionnaire based on the criteria of QWL defended by Walton, in 

which it was adapted before the characteristics involved in the study. The results obtained 

through the research were satisfactory in relation to the profession and working environment. 

However in the parameters of QWL, they feel dissatisfied because they do not have programs 

that contemplate the quality of life of the collaborators. 

 

Keywords: Organizational spirituality. QVT. Accountants. 

 

 

1 Introdução 

Quando se trata de espiritualidade, não deve se restringir somente a religião, mas sim 

também ao estado de espírito de cada um. Moggi e Burkhard (2004) afirma que o estado de 

espírito de um funcionário se associa aos aspectos de sua vida, dos particulares aos mais 

complexos, podendo atingir diretamente no seu desempenho profissional. A motivação, o 

ambiente, condições de trabalho, salário, benefícios, são exemplo de fatores que podem 

contribuir para um melhoramento da espiritualidade, a qual está diretamente ligada à Qualidade 

de Vida do Trabalho (QVT).  

A QVT simboliza uma das mais atuais preocupações, na esfera da gestão 

contemporânea, pois se trata do conforto das pessoas no seu ambiente de trabalho, o que 

reproduz no seu desempenho particular, e assim sendo no alcance dos propósitos 

organizacionais. Um ambiente de trabalho mergulhado em circunstâncias que favorecem a 

realização de atividades laborais, as relações interpessoais e bem como o crescimento 

profissional são espaços de elementos determinantes e que produzem sentimentos de bem-estar, 

desenvolvendo assim um maior engajamento das pessoas com a organização a qual pertencem 

(BOWDITCH; BUONO, 1999.) 

Os profissionais contábeis, no desempenho de suas atividades, por abarcar áreas 

financeiras, econômicas e administrativas estão passiveis a um ambiente cansativo ou até 

mesmo áspero. Tais objeções experimentadas por ambos, em seu ambiente de trabalho, podem 

ser acentuadas caso não haja um ambiente propício, seguro e harmonioso que contribua para 

diluir possíveis enfrentamentos com os clientes e órgãos públicos. 

Partindo desses pressupostos, o presente artigo tem a seguinte problemática: Quais os 

fatores relacionados a espiritualidade e qualidade de vida no trabalho dos profissionais 

contabilistas em Mossoró-RN? Tendo como objetivo discutir fatores relacionados à 

Espiritualidade e Qualidade de Vida no trabalho, buscando mensurar um diagnóstico das 

investigações realizadas com os Profissionais Contabilistas atuantes na cidade de Mossoró/RN. 

 O estudo se justifica por analisar os fatores que influenciam a espiritualidade do 

profissional contábil com si próprio e com o meio que irá prestar os seus serviços, o qual age 

em conjunto no desenvolvimento da qualidade de vida no trabalho, visto que um funcionário 

realizado irá obter maior rendimento e gerar melhorias para a organização. 
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2 Referencial teórico 

 

2.1 Definindo espiritualidade nas organizações  

 

Os humanos são seres espirituais por natureza, formados por corpo, mente e alma. A 

satisfação só é completa se esses três pontos estiverem alinhados e em total equilíbrio, visto que 

ambos seguem em conjunto. É comum confundir espiritualidade com religiosidade, uma vez 

que a raiz de uma está ligada a outra, contudo há uma diferença notável.    

 A religiosidade está inteiramente voltada à fé, assim, Wildes (1995) afirma que a 

religião é um composto de ritos, crenças e leis destinado a um ser supremo. Enquanto a 

espiritualidade trata-se de uma questão intrínseca e pessoal, vinculando-se com estado de 

espírito. Santos Neto (2006) reitera que espiritualidade e interioridade é a consciência do eu 

corporal, racional e espiritual.        

 É perceptível que o estado de espírito de cada um é responsável pelo seu 

desenvolvimento profissional e pessoal no dia a dia. A forma na qual as pessoas estão se 

sentindo é refletida nas suas ações, ligadas diretamente ao ambiente de trabalho, onde as pessoas 

passam maior parte do tempo, expressando todos os sentimentos, crenças e valores. 

 No âmbito organizacional a espiritualidade é ação por parte dos gestores que buscam 

mais do que cumprimento da missão empresarial, indo além do meio material, interessados em 

princípios que possam influenciar e serem interiorizados na vida dos colaboradores, partindo 

da ideia de que eles são indivíduos que possuem vida particular, interna e complexa (MOGGI 

e BURKHARD, 2004). 

Para tanto, é essencial que os profissionais estejam bem consigo mesmos, não deixando 

de lado a interação e boa convivência com o grupo de trabalho, assim construindo uma estrutura 

de energia de bons espíritos naquele ambiente, já que um depende do outro.  

 Ashmos e Duchon (2000) indagam que o empregado tem uma vida interior que é 

alimentada pela realização do trabalho e reconhecimento. Relativamente, Ashar e Lane-Maher 

(2004) denotam que o aumento do uso da espiritualidade no ambiente de trabalho tende a 

melhorar o cliente e consequentemente trazer uma maior satisfação profissional. 

 

2.2 Qualidade de Vida no Trabalho: conceitos e modelos  

O significado de Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) é amplo e necessita de uma 

definição mais clara. O simples uso da expressão induz a imediata ligação com aperfeiçoamento 

de necessidades estruturais do ambiente, requisições de melhores salários, redução de 

expediente trabalhista, entre outros, que têm implicação de custos adicionais. Como decorrência 

natural de tais inferências, surgem as barreiras opondo-se à implantação de programas de QVT, 

como algo que acarretará despesas às empresas (FERNANDES, 1996).   

 O foco primordial das práticas implicadas na Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) é 

de proporcionar eficácia e produtividade ao funcionário no desenvolvimento de suas atividades, 

em cosoante a assistência proposta as necessidaddes primárias de cada um deles. Segundo 

Fernandes (1996) e apud Walton (1973) um programa de QVT quando adequadamente 

proposto tem como meta gerar uma organização mais humanizada, envolvendo dentro do 

trabalho um relativo grau de responsabilidade e de autonomia no nível do cargo, o recebimento 
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de “feedback” sobre o desempenho, enriquecimento das tarefas e principalmente o 

desenvolvimento pessoal do indivíduo.       

 No entanto, o que se observa por parte das empresas é uma grande preocupação material, 

no sentido técnico da qualidade em compor o produto, submetendo a exageros no processo 

produtivo, e desatendendo as pessoas que fazem parte desse processo, ou seja, investe mais em 

meios do que em gente.           

 Contudo, qualidade total só se faz através das pessoas, sendo elas as responsáveis por 

incrementar os projetos organizacionais. Nesse viés, somente tratando às necessidades dos 

colaboradores e as desenvolvendo, além de aumentar sua capacidade potencial, é que 

consequentemente a organização se desenvolverá, alcançando seus objetivos (FERNANDES, 

1996).             

 O autor anterior ainda afirma que durante o favorecimento de tecnologia em 

contrapartida  dos cuidados com o fator humano, o comportamento do cliente interno, que é o 

funcionário, fica comprometido pelos baixos níveis de satisfação, afetando o atendimento às 

exigências do cliente externo, inviabilizando as estratégias voltadas para a melhoria da 

qualidade dos produtos e serviços.        

 Autores como Walton (1973), Lippit (1978), Westley (1979), Belanger (1973), Werther 

& Davis (1983), Hackaman & Oldham (1975) entre outros, estruturaram modelos que 

identificam fatores determinantes da QVT nas organizações. Walton (1973) propõe oito 

categorias conceituais, incluindo critérios de QVT, os quais são abordados e ilustrados no 

Quadro 1.            

 O Modelo de Walton aborda a QVT de forma ampla, abrangendo aspectos internos do 

trabalho e outros aspectos relacionados ao não trabalho. Da mesma forma dos outros modelos, 

o de Walton considera que a relação sistémica entre diversos fatores é que indica o surgimento 

da QVT, visto no quadro abaixo. 
       Quadro 1 -  Categorias conceituais de Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) 

Critérios Indicadores de QVT 

Compensação justa e adequada Equidade interna e externa; justiça na compensação; partilha 
dos ganhos de produtividade e proporcionalidade entre 

salários. 

Condições de trabalho Jornada de trabalho razoável; ambiente físico seguro e 
saudável e ausência de insalubridade. 

Uso e desenvolvimento de 
capacidades 

Autonomia; autocontrole relativo; qualidades múltiplas e 
informações sobre o processo total do trabalho. 

Oportunidade de crescimento e 
segurança 

Possibilidade de carreira; crescimento pessoal; perspectiva de 
avanço salarial e segurança de emprego. 

Integração social na organização Ausência de preconceitos; igualdade; mobilidade; 
relacionamento e senso comunitário. 

Constitucionalismo Direitos de proteção do trabalhador; privacidade pessoal; 
liberdade de expressão; tratamento imparcial e direitos 

trabalhistas. 

Trabalho e espaço total de vida Papel balanceado no trabalho; estabilidade de horários; 
poucas mudanças geográficas e tempo para lazer da família. 

Relevância social da vida no trabalho Imagem da empresa; responsabilidade social da empresa; 
responsabilidade pelos produtos e práticas de emprego. 

Fonte: Adaptado por Walton (1973) apud. Fernandes (1996). 



 
 

516 
 

UERN | Mossoró – RN, 02 a 06 de setembro de 2019 
VI CONgest – Congresso de Economia & Gestão 

Os programas de QVT, na concepção de Walton (1973), têm como objetivo dar origem 

a uma organização mais humanizada, para que o trabalho possa ser desempenhado com 

responsabilidade e autonomia, o trabalhador possua conhecimento do seu desempenho, com 

tarefas adequadas a seu cargo, uma variedade de atividades e a valorização do seu trabalho 

juntamente com seu desempenho pessoal. 

2.3 Qualidade de Vida no Trabalho dos contabilistas  

A contabilidade é uma área do conhecimento que se faz necessária em qualquer 

departamento de uma organização empresarial, desde as mais simples até as mais complexas. 

Composta por números, relatórios e informações volumosas patrimoniais orientadas para 

tomadas de decisões que são constantemente atualizadas de acordo com os parâmetros de 

regulamentação da área em si. Segundo Marion (2009), a contabilidade é conceituada como o 

meio de fornecimento de informações para o processo decisório interno ou externo a 

organização.           

 Não deve ser discutido sobre a qualidade de bens e serviços onde aqueles que fazem 

parte da produção não tem qualidade no ambiente de trabalho. Nesse viés, Fernandes (1996) 

dedica-se de maneira especial sobre a qualidade de vida no âmbito de trabalho, enfatizando um 

viés entre a produtividade e os fatores de competetividade considerados importantes para a 

continuidade vital das empresas, medindo assim a satisfação e as condições de trabalho a que 

estão submetidos os colaboradores destas empresas, uma vez que quanto mais estes estiverem 

satisfeitos mais produtivos serão em suas atividades organizacionais.  

A Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) atualmente pode ser definida como uma forma 

envolver pessoas, trabalho e organizações, destacando aspectos extremamente relevantes: a 

atenção com o contentamento do colaborador e com o êxito da organização, e o engajamento 

dos trabalhadores quanto às decisões e problemas relacionados ao trabalho. Dificilmente se 

pode isolar a vida pessoal e profissional, uma vez que ambas se atrelam involuntariamente. 

 De acordo com Rodrigues (1994) os funcionários que enfrentam problemas familiares 

encontram no trabalho um meio de satisfação das suas necessidades, com ênfase nas de áreas 

sociais. Diante disso, é notório o quanto o trabalho assume dimensões enormes na vida do 

homem.          

 Matos (1997) afirma que a humanização do ambiente de trabalho implica em tornar o 

clima interno não opressivo, participativo, receptivo ao inter-relacionamento cordial e 

cooperativo, ou seja, o ambiente de trabalho de um profissional contabilista requer a aquisição 

de um espaço estruturalmente confortável e prazeroso que proporcione o bem estar físico e 

emocional, uma vez que o seu desenvolvimento profissional depende de um ambiente 

humanizado e de condições psicológicas apontando para sua produtividade.   

 O profissional contabilista deve sempre prezar pelo equilíbrio e harmonia desses pilares: 

psíquico, físico e social, em contrapartida, a empresa deve promover implantação de métodos 

de QVT que contemplem toda a estrutura organizacional, tornando-se diferenciada e 

competitiva alavancando seu crescimento. 

 

3 Metodologia 

O delineamento da pesquisa em relação aos objetivos à caracteriza como descritiva. 

Cervo, Bervian e Silva (2007) reiteram que a descrição de determinada população ou fenômeno 

é o foco principal dos estudos descritivos, por meio de investigação, registro e ponderação dos 
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dados, sem haver intervenção do pesquisador para manipula-los. Através desta tipologia 

permitiu-se a apresentação das características da população pesquisada. 

Quanto ao procedimento, trata-se de um estudo de caso, o qual é uma experiência prática 

da análise de um fenômeno nas suas atuais circunstâncias (YIN, 2005). Assim, a investigação 

da pesquisa é de forma continua, de modo que seus dados sejam devidamente estudados e 

proporcionem melhorias em seus resultados.       

 No que concerne a abordagem do problema foi utilizada a natureza quantitativa. Fonseca 

(2002) afirma que o método quantitativo é aquele que se pode calcular os elementos, composto 

por dados estatísticos, dos mais simples aos mais complexos, sendo diretos e objetivos em seus 

resultados.           

  Com o propósito da análise dos dados da pesquisa, foi aplicado um questionário 

eletrônico de perguntas fechadas por meio do google drive (o qual já calculava os percentuais 

estatísticos) nas quais foram respondidas por sujeitos que exercem a profissão de contabilista 

em uma amostra de 15 profissionais. O papel do pesquisador deste estudo é de forma técnica e 

imparcial. 

O presente artigo tem a intenção de buscar conhecer quais os impactos que a 

espiritualidade e a QVT tem sobre o dia a dia dos profissionais contabilistas da cidade de 

Mossoró - RN.  Essa pesquisa busca oferecer ao pesquisador experiência teórica sobre o assunto 

em questão. Onde, tende a colaborar para ampliação do seu campo de estudo e contribuição 

para melhoria de resultados. 

 

4 Análise e discussão dos resultados 

 

 Esta fase da pesquisa contribui para apresentarmos os resultados da coleta de dados 

partindo do foco de avaliar a espiritualidade e qualidade de vida dos profissionais contabilistas 

na cidade de Mossoró/RN. A amostra foi composta por 15 profissionais sendo datado dia 27 de 

novembro de 2018. No decorrer deste tópico será abordada a caracterização dos respondentes, 

a espiritualidade e qualidade de vida no trabalho. 

 

4.1 Caracterização dos respondentes  

 
Tabela 1- Perfil dos participantes 

 

ITEM QUANTIDADE FREQUÊNCIA 

SEXO 

Masculino 9 60% 

Feminino 6 40% 

Total 15 100% 

ESTADO CIVIL 

Solteiro (a) 9 60% 

Casado (a) 6 40% 

Divorciado (a)  - - 

Viúvo (a) - - 

Outros - - 

Total 15 100% 

ESCOLARIDADE 
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Nível técnico 1 6,7% 

Nível superior 11 73,2% 

Pós-graduação 1 6,7% 

Mestrado 1 6,7% 

Doutorado 1 6,7% 

Pós-Doutorado - - 

Total 15 100% 

TEMPO DE ATUAÇÃO DO PROFISSIONAL CONTÁBIL 

Até 1 ano 2 13,3% 

De 2 a 3 anos 3 20,0% 

De 3 a 4 anos 3 20,0% 

De 4 a 5 anos 4 26,7% 

Acima de 5 anos 3 20,0% 

Total 15 100,0% 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

 

  A tabela acima analisa o perfil dos participantes, dentre eles se observa que há uma 

maior predominância do sexo masculino, representando 60% do total, enquanto o sexo 

feminino está com 40% de representatividade. Em relação ao estado civil é perceptível que 

grande parte dos profissionais estão solteiros, seguido dos que estão casados, em uma 

porcentagem respectiva de 60% e 40%, as demais classificações não foram enquadradas. No 

quesito de escolaridade, a maioria possui nível superior, totalizando um percentual de 73,2%, 

enquanto os demais têm 6,7% no item de nível técnico, pós-graduação, mestrado e 

doutorado, e nenhum apresentou pós-doutorado. Concernente ao tempo de atuação como 

profissional contábil há uma boa variação, onde a grande maioria está atuando de 4 a 5 anos, 

categorizando uma taxa de 26,7%, ademais há um equilíbrio de termos percentuais de 20% 

nos tempos de 2 a 3 anos, de 3 a 4 anos e acima de 5 anos, já aqueles mais recentes que 

atuam até 1 ano estão com 13,3%. 

 

 

4.2 Espiritualidade  
 

Tabela 2 - Espírito de Satisfação no trabalho 

 

ITEM QUANTIDADE  FREQUÊNCIA 

Muito satisfeito 3 20% 

Satisfeito 10 66,7% 

Indiferente  2 13,3% 

Insatisfeito - - 

Total 15 100% 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 
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Inicialmente foi observado que 66,7% dos respondentes afirmam que estão satisfeitos 

e dizem gostar do que fazem, representando a grande maioria pesquisada. Este fato está 

conforme o entendimento de Ashmos e Duchon (2000) ao indagar que o empregado tem 

uma vida interior que é alimentada pela realização do trabalho e reconhecimento.  

 
Tabela 3 - Contribuição para a sociedade 

 

ITEM  QUANTIDADE  FREQUÊNCIA 

Muito satisfeito 6 40% 

Satisfeito 6 40% 

Indiferente  2 13,3% 

Insatisfeito 1 6,7% 

Total 15 100% 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Os dados obtidos sugerem que 40% dos colaboradores se sentem muito satisfeitos ou 

satisfeitos em contribuir com seu trabalho para a comunidade. Nesse viés, Ashar e Lane-

Maher (2004) reiteram que o aumento do uso da espiritualidade no ambiente de trabalho 

tende a melhorar o cliente e consequentemente trazer uma maior satisfação profissional. 

 
Tabela 4 - Espiritualidade em Equipe 

 

ITEM QUANTIDADE  FREQUÊNCIA 

Muito satisfeito - - 

Satisfeito 8 53,3% 

Indiferente  6 40% 

Insatisfeito 1 6,7% 

Total 15 100% 

 
 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

A maior parte dos profissionais, representada por 53,3% do total, demonstram o 

comportamento de estarem satisfeitos com colegas de trabalho em relação a serem pessoas 

solidárias e espirituosas. Este fato está associado ao reflexo da espiritualidade e interioridade 

como consequência do eu corporal, racional e espiritual (SANTOS NETO, 2006). 
 

Tabela 5 - Orgulho de pertencer à organização 

 

ITEM QUANTIDADE  FREQUÊNCIA 

Muito satisfeito 5 33,3% 

Satisfeito 7 46,7% 

Indiferente  3 20% 

Insatisfeito - - 

Total 15 100% 

                         
Fonte: Dados da pesquisa (2018). 
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O item acima apresenta que os contabilistas em sua maior totalidade de 46,7% se 

dizem estarem satisfeitos e 33,3% muito satisfeitos em fazer parte da organização de origem. 

Essa informação está conforme a ideia de Moggi e Burkhard (2004) que no âmbito 

organizacional a espiritualidade é ação por parte dos gestores que vai além da missão 

empresarial e do meio material, interessados em princípios que possam influenciar e serem 

interiorizados na vida dos colaboradores, partindo da ideia de que eles são indivíduos que 

possuem vida particular, interna e complexa. 

 

4.2 Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) 

 
Tabela 6 - Avaliação da Saúde física e mental 

 

ITEM QUANTIDADE  FREQUÊNCIA 

Muito satisfeito - - 

Satisfeito 4 26,7% 

Indiferente  3 20% 

Insatisfeito 8 53,3% 

Total 15 100% 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

A tabela acima nos mostra que 53,3% dos profissionais demonstram estarem 

insatisfeito com o fator saúde no âmbito físico e mental. Esse pode ser um ponto a trabalhar-

se dentro das organizações pelos gestores e ser levado além dela pelos colaboradores, pois 

somente tratando às necessidades dos colaboradores e as desenvolvendo, assim como 

aumentando sua capacidade potencial, é que consequentemente a organização se 

desenvolverá, alcançando seus objetivos (FERNANDES, 1996).    

 
Tabela 7 - Satisfação em relação ao tempo livre 

 

ITEM QUANTIDADE FREQUÊNCIA 

Muito satisfeito 2 13,3% 

Satisfeito 6 40% 

Indiferente 2 13,3% 

Insatisfeito 5 33,4% 

Total 15 100% 

   

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Conforme, os dados apresentados dos respondentes 40% afirmam estarem satisfeitos 

com o tempo livre de que dispõem, porém 33,3% demonstram insatisfação quanto a essa 

variável. Este fato enquadra-se no critério de QVT defendido por Walton (1973) apud 

Rodrigues (1995) em trabalho e espaço total de vida, onde está incluso um papel balanceado 

no trabalho e tempo de lazer para família, assim cada funcionário pode escolher algo para se 

dedicar em seu tempo livre e aproveitar da melhor maneira.  
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Tabela 8 - Compensação justa e adequada de remuneração 

 

ITEM QUANTIDADE FREQUÊNCIA 

Muito satisfeito 2 13,3% 

Satisfeito 8 53,4% 

Indiferente - - 

Insatisfeito 5 33,3% 

Total 15 100% 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

53,4% dos respondentes demonstram satisfação em relação a sua remuneração 

salarial. Para Walton (1973) apud Rodrigues (1995), a compensação justa e adequada é um 

dos critérios para a QVT, visto que o trabalho está associado a forma do homem sobreviver 

e em relação a importância que o capital exerce na sociedade, o que termina sendo uma 

forma de incentivo ao trabalhador. 
 

Tabela 9 - Avaliação das condições de trabalho 

 

ITEM QUANTIDADE FREQUÊNCIA 

Muito satisfeito 2 13,3% 

Satisfeito 8 53,4% 

Indiferente - - 

Insatisfeito 5 33,3% 

Total 15 100% 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

 

Os respondentes, em maioria (53,4%) remete que seu ambiente de trabalho é bastante 

saudável e se sentem satisfeitos. Relativamente, Matos (1997) afirma que a humanização do 

ambiente de trabalho implica em tornar o clima interno não opressivo, participativo, 

receptivo ao inter-relacionamento cordial e cooperativo, ou seja, o ambiente de trabalho de 

um profissional contabilista requer a aquisição de um espaço estruturalmente confortável e 

prazeroso que proporcione o bem estar físico e emocional, uma vez que o seu 

desenvolvimento profissional depende de um ambiente humanizado e de condições 

psicológicas apontando para sua produtividade.   
 

Tabela 10 - Programas de desenvolvimento da qualidade de vida. 

 

ITEM QUANTIDADE FREQUÊNCIA 

Muito satisfeito 1 6,7% 

Satisfeito 1 6,7% 

Indiferente 3 20% 

Insatisfeito 10 66,6% 

Total 15 100% 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2018). 
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66,6% dos respondentes afirmam a insatisfação com relação à inexistência de 

programas e ações voltadas para a qualidade de vida do profissional contador, uma vez que 

são múltiplas suas funções e exaustivas. Contudo, Walton (1973) retrata a relevância dos 

programas de QVT afim de formular uma organização mais humanizada, para que o trabalho 

possa ser desempenhado com responsabilidade e autonomia, o trabalhador possua 

conhecimento do seu desempenho, com tarefas adequadas a seu cargo, uma variedade de 

atividades e a valorização do seu trabalho juntamente com seu desempenho pessoal. 

  

5 Considerações finais 

 

O presente trabalho teve como objetivo de discutir fatores relacionados à 

Espiritualidade e Qualidade de Vida no trabalho, buscando mensurar um diagnóstico das 

investigações realizadas com os Profissionais Contabilistas atuantes na cidade de 

Mossoró/RN.           

 Foi possível refletir a importância da espiritualidade como uma dimensão humana, 

subentende-se pelo estudo de que não se trata de um aspecto religioso, mas sim de uma 

prática na gestão de recursos humanos que envolvem a força dos sentimentos dos 

colaboradores de uma organização.        

  As organizações não funcionam sem pessoas e não diferentemente do diálogo 

anterior, continuamos na discussão da Qualidade de vida do trabalhador que engloba 

diferentes fatores representando assim uma camada de desafios ao sistema organizacional: 

condições de trabalho, saúde do trabalhador, produtividade dentre outras variáveis.  

  Por se tratar de um estudo de cunho acadêmico, o relativo estudo atingiu aos objetivos 

pretendidos, com limitação de uma amostra pequena em relação ao grande número de 

profissionais da área e pelo fato de ser aplicado somente na cidade de Mossoró-RN, assim 

não se pode generalizar para demais cidades. Portanto, é sugerível que novos estudos dessa 

área possam ser aplicados em outras cidades e regiões para uma melhor explanação do 

assunto e comparação de pesquisas.   
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Resumo 

No cenário de um mercado cada vez mais competitivo, as organizações precisam manter um 

fornecimento válido e eficaz de informações, diante disso, a contabilidade gerencial aparece 

como um instrumento que provê ferramentas para suprir com dados às decisões de seus 

administradores de uma forma ágil e dinâmica. Esse trabalho tem como objetivo identificar a 

relevância da contabilidade gerencial, mediante o estudo dos indicadores econômico-

financeiros, como um instrumento de informação para gestão de duas redes de supermercados 

da Cidade de Governador Dix Sept Rosado/RN. A pesquisa se caracterizou como descritiva e 

qualitativa. Os dados foram coletados por meio de um roteiro de entrevista estruturado com 17 

perguntas sendo 9 de características abertas e 8 fechadas. A entrevista foi realizada com dois 

gestores de duas redes de supermercados de pequeno porte localizados na Cidade de 

Governador Dix Sept Rosado/RN, e que a análise dos resultados se deu mediante a comparação 

entre o embasamento abordado no referencial teórico e a análise do balanço patrimonial e a 

demonstração do resultado do exercício. Por meio dos resultados verificou-se que o 

supermercado S2 apresentou melhores condições econômicas e financeiras em alguns aspectos 

como a liquidez e rentabilidade, em relação aos demais indicadores tanto o supermercado S1 

como o S2 apresentaram resultados satisfatórios. Conclui-se que a contabilidade gerencial 

mediante seus instrumentos, com enfoque na análise das demonstrações contábeis, contribui 

para um controle eficiente conhecendo a real situação patrimonial e financeira das empresas, 

colaborando para a tomada de decisão com segurança por parte da administração, satisfazendo 

assim ao objetivo geral deste estudo.  

 

Palavras-chave: Ferramentas da contabilidade gerencial. Contabilidade gerencial. Indicadores 

econômico-financeiros. Tomada de decisão. 

 

Abstract 

In the backdrop of an increasingly competitive market, organizations need to maintain a valid 

and effective provision of information, before that, the management accounting appears as an 

instrument that provides tools to supply with data on the decisions of its managers in an agile 

and dynamic way . This work aims to identify the relevance of management accounting, by 

examining financial indicators as an information tool for managing two supermarket chains 

Governor City Dix Sept Rosado / RN. The research was characterized as descriptive and 

qualitative. Data were collected through a structured interview guide with 17 questions and 9 

open and features 8 closed. The interview was conducted with two managers of two small 
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supermarket chains located in the Governor City Dix Sept Rosado / RN, and that the analysis 

of the results occurred by comparing the basement covered in the theoretical framework and 

the analysis of the balance sheet and the income statement. Through the results it was found 

that the S2 supermarket showed better economic and financial conditions in some aspects as 

the liquidity and profitability in relation to other indicators both the S1 and S2 supermarket 

showed satisfactory results. We conclude that the management accounting through its 

instruments, with a focus on analysis of financial statements, contributes to an efficient control 

knowing the real financial position of companies, contributing to making safely decision by the 

administration, thus satisfying the aim of this study. 

 

Keywords: Tools of management accounting. Management accounting. Economic and 

financial indicators. Decision taking. 

 

 

           1. Introdução 

 

      A globalização dos mercados que se caracteriza pela concorrência acirrada do ambiente 

empresarial, requer que as organizações detenham um processo eficiente de interpretação das 

informações geradas no âmbito de análise econômica e financeira na esfera organizacional a 

qual subsidiem o gestor a gerir o empreendimento de maneira competente, fator este que se 

torna essencial hoje para a sobrevivência das entidades.  

       Diante disso, a Contabilidade Gerencial mostrar-se como instrumento principal para 

basear as decisões do administrador, que por meio das informações produzidas, conseguem 

tomar decisões com a máxima garantia, favorecendo a uma vantagem competitiva contribuindo 

para o desenvolvimento das empresas. Torna-se relevante que as organizações mantenham seus 

setores integrados no processamento de dados econômicos e financeiros, por meio da análise 

de seus índices e prestação de suas informações auxiliando o gestor. 

       Perante esse contexto o presente estudo almejava solucionar o seguinte problema: qual 

a relevância da contabilidade gerencial, mediante o estudo dos indicadores econômico-

financeiros, como um instrumento de informação para gestão de duas redes de supermercados 

da Cidade de Governador Dix Sept Rosado/RN? 

        O objetivo geral dessa pesquisa foi identificar a relevância da contabilidade gerencial, 

mediante o estudo dos indicadores econômico-financeiros, como um instrumento de 

informação para gestão de duas redes de supermercados da Cidade de Governador Dix Sept 

Rosado/RN.  

        Portanto a pesquisa se torna relevante, pois em um mercado altamente competitivo, 

em que capacidade produtiva e a satisfação dos consumidores são devidamente ligadas à missão 

organizacional, a contabilidade gerencial se destaca pelo fato de prestar informações úteis e em 

tempo hábil, contribuindo para o processo de tomada de decisão empresarial eficaz, 

influenciando o sucesso empresarial. Conforme Menezes (2010) a contabilidade gerencial é 

usada como uma essencial ferramenta no processo de tomada de decisão, assegurando que as 

informações cheguem ao destino correto e no momento certo através do planejamento que tem 

como objetivo, controlar as rotinas operacionais da empresa e organizar o sistema gerencial. 

        Nesse contexto, os indicadores econômicos financeiros apresentam-se como 

instrumentos da contabilidade gerencial, contribuindo nas tomadas de decisões sobre a real 

situação econômica e financeira das entidades. Para Silva ([201-?]) os índices prestam 

informações relevantes sobre a real condição de solvência ou liquidez das entidades, em relação 
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à estrutura do seu capital, ou seja, a maneira como está distribuída as suas obrigações e a 

respeito da sua a rentabilidade. 

       A metodologia usada para alcançar os objetivos foi uma pesquisa descritiva com 

característica qualitativa. Os dados primários foram coletados a partir das demonstrações 

financeiras fornecidas pelas empresas referentes ao exercício de 2013 e 2014 mediante a análise 

dos índices econômico-financeiros e aplicação de um roteiro que continha 17 perguntas abertas 

e fechadas, direcionadas aos gestores de duas redes de supermercados da Cidade de Governador 

Dix Sept Rosado/RN. Por sua vez os dados secundários basearam-se no estudo bibliográfico de 

artigos, revistas, livros e pesquisas eletrônicas.  

        A estrutura desse artigo conta com essa breve introdução em relação ao assunto 

abordado. O tópico seguinte é o referencial teórico, que explana as temáticas abordadas no 

evoluir da pesquisa. O outro ponto conta com apresentação da metodologia que foi empregada 

para alcançar os fins desejados. Por sua vez a fase final é composta pela a análise dos resultados 

obtidos com a pesquisa, as conclusões e por fim as referências que traz o acervo bibliográfico 

do qual foi utilizado para o embasamento teórico. 

 

               2. Referencial teórico 

 

         O desenvolvimento dos mercados, focalizado no uso e na introdução de novas 

tecnologias em todas as áreas produtivas da economia, a fim de reduzir custos, elevar a boa 

qualidade dos produtos e aumentar a produtividade, vem acompanhado pelo progresso da 

ciência que tem como objeto de estudo o patrimônio e controle das suas variações, a 

contabilidade, que por sua vez é uma das mais antigas já existentes.  

         Moraes Junior (2013) define a contabilidade como a ciência social que estuda e 

controla o patrimônio das entidades sejam elas com ou sem fins lucrativos, com o objetivo de 

fornecer dados sobre a sua natureza, alterações e resultados alcançados com as atividades 

desenvolvidas. 

          Vale salientar que as civilizações antigas já usavam de técnicas contábeis, há 

registros que contabilizavam animais, dentre outros tipos de bens, com o decorrer das atividades 

comerciais passou a utilizar o método das partidas dobradas do Frei Pacioli, na qual estabelecia 

que todo débito correspondia a um crédito de igual valor e a expansão da ciência contábil foi 

relevante no desenvolvimento do capitalismo, atualmente ela passa a ser um instrumento de 

informação para a sociedade em geral (BRIZOLLA, 2008). 

          Observa- se que cada período de transformação na economia e no mundo, a 

contabilidade também terá sua evolução, dessa maneira vem se desenvolvendo para cumprir 

com seu papel e atender as exigências dos seus usuários.   

 

CONTABILIDADE GERENCIAL 

 

         As organizações estão inseridas em um patamar que requer geração de informações 

relevantes e oportunas, este processo do qual fazem parte é a competitividade, focada no 

emprego da tecnologia como maneira de contribuir na busca de ações ágeis e na coerência das 

decisões favorecendo em ganhos, sejam eles lucros financeiros ou econômicos e também 

resultados sociais para as entidades.  

        Diante disso, destaca-se um segmento da contabilidade relevante no âmbito decisório, 

à contabilidade gerencial, que conforme Crepaldi (2011, p. 6): 
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É o ramo da contabilidade que tem por objetivos fornecer instrumentos aos 

administradores de empresas que os auxiliem em suas funções gerenciais. É voltada 

para a melhor utilização dos recursos econômicos da empresa, através de um 

adequado controle dos insumos efetuado por um sistema de informação gerencial. 

 

       Nota-se que a contabilidade gerencial mediante o uso de procedimentos, produz 

relatórios gerenciais direcionados para os usuários internos das informações geradas pela 

contabilidade, inteirando os gestores em suas decisões, para que saibam identificar tanto as 

oportunidades como as ameaças que o meio apresenta. Constata-se que a contabilidade 

gerencial evolui na medida do direcionamento dos seus objetivos e metas, pois seu panorama 

não deve ser o mesmo do adotado em seu surgimento, já que as necessidades e requisições do 

ambiente provocam o seu continuado desenvolvimento. 

        Facilitar o planejamento, o controle mediante o gerenciamento de cada setor da 

empresa identificando e solucionando falhas, avaliar o desempenho, contribuir para que a 

empresa possa crescer e facilitar o processo de tomada de decisão são os principais objetivos 

da contabilidade gerencial destacados por (BASSOLLI; SOUZA, 2013). 

        Os gestores empresariais devem ser eficazes, para isso é necessário que tenham 

conhecimentos das vantagens advindas do uso da contabilidade gerencial já que precisam 

programar e controlar suas ações. O contador gerencial deverá assegurar que os gestores adotem 

as melhores decisões ou escolhas, embasado em informações fundamentais sobre que ações 

devem ser realizadas. 

        Confere-se que a contabilidade gerencial tem como principais finalidades fornecer 

relatórios a respeito das diversas atividades desenvolvidas nos departamentos, avaliar o 

desempenho e analisar os resultados alcançados pelas organizações beneficiando a tomada de 

decisão nas empresas. 

  

FERRAMENTAS DA CONTABILIDADE GERENCIAL 

 

       Os resultados almejados pelas organizações para serem atingidos são necessários à 

adoção de artifícios que venham facilitar o alcance destes. Diante disso, a contabilidade 

gerencial deve lidar com tarefas que facilitem a aquisição dos dados que influenciam as rotinas 

operacionais ou de controle, identificando alternativas adequadas a sua capacidade que a 

empresa pode programar na busca da vantagem competitiva. 

         A contabilidade gerencial dispõe de instrumentos que poderão assessorar as empresas 

para que elas possam atingir seus objetivos, que por sua vez, essas ferramentas auxiliam o 

gerenciamento dos empreendimentos. 

        Devido ao complexo dos empreendimentos existentes, e variedade de técnicas e 

transações, a contabilidade gerencial utiliza vários outros conceitos que também são estudados 

em diversas outras áreas da ciência contábil como, por exemplo, contabilidade geral, de custos, 

financeira e a controladoria (EINSFELD, 2011). 

        Constata- se que a contabilidade usa vários instrumentos de outras áreas contábeis, 

com isso se vê necessário que o contador gerencial detenha conhecimentos de sistemas, 

métodos, contabilidade financeira, elaboração e analise de orçamentos, dentre outros fatores, 

para assessorar a tomada de decisão.  

        Para Iudícibus (1998, apud PORTELLA; TRETER, [200-?]) os métodos contábeis e 

financeiros vinculados ao orçamento empresarial, ao planejamento nas empresas, ao 

provimento de dados contendo elementos financeiros e contábeis para o âmbito decisório para 

decidir entre rumos de ação alternativa, incidem na área da contabilidade gerencial. 
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         A contabilidade gerencial faz o uso de ferramentas que auxiliam na explanação dos 

resultados levantados pelas empresas por meio de subsídios, como por exemplo, o exame e a 

interpretação dos demonstrativos contábeis, os indicadores financeiros, planejamento 

estratégico, a elaboração e análise de orçamentos, entre outros instrumentos (AMARAL, 2012). 

         Verifica-se que é essencial a utilização de instrumentos que assegurem a concepção 

e o atendimento das necessidades dos gestores das organizações no processo de tomada de 

decisão, para um melhor emprego dos recursos disponíveis na adaptação as condições que 

encaram.  

 

Indicadores econômico-financeiros 

 

       O planejamento e o controle financeiro são instrumentos efetivos na direção de 

recursos, pois consistem em elementos básicos, visto que apresentam dados para a tomada de 

decisão usando práticas válidas e padronizados de apreciação das demonstrações contábeis. 

        Conforme a deliberação Nº 488 da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) de 

(2005) as demonstrações contábeis simbolizam de maneira estruturada e em valores monetários 

a condição patrimonial e financeira das entidades em determinado momento e evidencia as 

transações realizadas pela mesma, com o intuito de oferecer informações proveitosas para os 

usuários da contabilidade na tomada de decisões. 

        As demonstrações contábeis permitem um acompanhamento fidedigno da real 

situação do negócio, sendo possível delinear novos propósitos e metas em período hábil. O 

exame das demonstrações contábeis por meio dos indicadores econômico-financeiros é um 

elemento essencial no controle gerencial, permitindo que o administrador obtenha uma 

percepção mais acurada da situação econômica da sua empresa e venha adotar decisões 

eficazes.  

         Analisar as demonstrações contábeis consiste em uma ferramenta de gestão 

indispensável para as empresas, os procedimentos de análise das demonstrações contábeis se 

apresentam como elementos de explanação dos dados ali apresentados os convertendo em 

informações imprescindíveis para disponibilizar aos administradores artifícios seguros de 

projeções de resultados e avaliação do desempenho cooperando assim com as tomadas de 

decisões (SILVA, [200-?]).  

        Nota-se que a análise das demonstrações contábeis mediante os métodos, possibilita 

aos gestores das entidades não só terem noções dos resultados prováveis a serem buscados e 

realizados, como também, permitem a avistar situações sejam elas positivas ou negativas 

disponíveis no âmbito organizacional. 

        Segundo Boligon e Ribeiro (2011, p. 18) “Os índices são a técnica de análise mais 

empregada e fornecem ampla visão da situação econômica ou financeira da empresa”. 

        Mediante os indicadores financeiros é que se dá a possibilidade comparar os 

resultados de uma organização com outras do próprio ramo ou de até de diferentes áreas de 

negócios. Os mesmos contribuem na avaliação e acompanhamento do desempenho da 

organização durante o seu continuo desenvolvimento. 

       Os índices de desempenho econômicos e financeiros são caracterizados de acordo com 

o âmbito patrimonial que está relacionado, são eles: de liquidez, rentabilidade, endividamento 

e atividade, que por sua vez contribuem para o âmbito decisório das entidades (MENEGAZZO; 

TRENTIN, 2011). Analisar cada área e as suas interferências nos resultados mediante a 

contagem dos índices é necessário para pôr em prática uma avaliação clara e oportuna das 

demonstrações financeiras. 
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       Compreendendo melhor os índices que serão estudados nesta pesquisa, apresentam-se 

os Índices de liquidez, os de rentabilidade, de endividamento e atividade que em seguida serão 

conceituados mais detalhadamente.  

 

Índice de liquidez e rentabilidade 

 

      Na visão de Hoji (2004 apud BITTENCOURT; PALMEIRA, 2012) os Índices de 

liquidez evidenciam a condição financeira das empresas e o nível de capacidade de saldar seus 

compromissos, por sua vez os índices de rentabilidade averiguam o retorno dos bens investidos, 

por meio desse indicador toma ciência se as empresas são eficientes operacionalmente. 

       É fundamental a empresa não só avaliar a rentabilidade dos capitais aplicados, o 

resultado atingido com as operações, mas também verificar a sua competência de honrar suas 

dívidas sejam elas de curto, médio e longo prazo. Para Gitman (2010 apud BOLIGON; 

RIBEIRO, 2011), a liquidez de um empreendimento é avaliada por sua capacidade de pagar 

suas obrigações de curto prazo. 

               Apresentando bons índices de liquidez a empresa detém boas condições de liquidar 

suas contas credoras. Na situação de apresentar liquidez baixa, a entidade fica em alerta, já que 

consequentemente poderão surgir dificuldades nas atividades relacionadas à movimentação do 

caixa e até desenvolver a insolvência do negócio. 

      De acordo com Marion (2007) o índice de Liquidez Geral (LG) aponta a competência 

de liquidação da empresa em longo prazo, ponderando tudo o que ela transformará em moeda 

a curto e longo prazo, relacionando com o que já adquiriu como obrigação, seja de curto ou 

longo prazo.  

                Liquidez Geral (LG) = Ativo circulante + ativo realizável a longo prazo 

                                             Passivo circulante + passivo exigível a longo prazo. 

       Nota-se que a liquidez geral apresenta como alvo saber a capacidade da empresa de 

liquidar os seus saldos totais de valores a pagar, ponderando os montantes financeiros a receber 

de curto e longo prazo. 

       A Liquidez Corrente (LC) representa a capacidade de pagamento em curto prazo, 

considerando somente o que há no ativo circulante da empresa (BOLIGON; RIBEIRO, 2011).  

Ainda segundo as autoras a LC é calculada da maneira a seguir: 

                 Liquidez Corrente (LC) = Ativo circulante 

                                                      Passivo circulante. 

     Conforme Silva (2005) esse índice mostra o que a empresa tem no ativo circulante em 

relação a cada $ 1,00 de passivo circulante, na qual, quanto maior for este valor melhor estará 

a sua avaliação. Segundo ele se o indicador apresentar um valor acima de (1,00) evidencia que 

as aplicações no ativo circulante são suficientes para saldar as dívidas de curto prazo. 

      Por meio deste índice a empresa avalia sua capacidade de honrar com seus débitos de 

curto prazo, auxiliando no conhecimento da segurança financeira da entidade.  

      O indicador Liquidez Seca (LS) mostra a liquidez da entidade se acaso ocorresse uma 

total interrupção nas vendas ou ainda se seu estoque ficasse obsoleto por qualquer motivo 

(MARION 2007). Conforme o autor o índice é encontrado por meio do cálculo: 

                 Liquidez Seca (LS) = Ativo circulante – estoques 

                                                   Passivo circulante. 

      Verifica-se que a liquidez seca mostra o que a empresa apresenta de recursos que 

podem ser convertidos em valores monetários em situação imediata, dessa forma se exclui os 

estoques desse processo, já que possam vir a ser não comercializado ou ficarem desatualizado.  
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      A respeito do último índice de liquidez Demozzi et al.  ([201-?]) afirma que a Liquidez 

Imediata (LI) significa o que a empresa dispõe imediatamente, exclusivamente com saldos de 

Caixa e Equivalentes de Caixa (bancos e aplicações financeiras de curto prazo), para pagar suas 

obrigações de curto prazo e é medido mediante a fórmula que segue. 

                 Liquidez Imediata (LI) = Disponível  

                                                  Passivo circulante. 

       É notório que o índice de liquidez imediata indica a habilidade de a empresa saldar 

com seus compromissos de curto prazo apenas com as disponibilidades. Verifica-se que todos 

os índices de liquidez mantém uma relação entre os bens e direitos com obrigações da empresa, 

por mediação da divisão destes valores, evidenciando o quanto a empresa possui para cada 

unidade monetária que ela deve. 

       Outros indicadores relevantes para se conhecer a posição financeira da entidade são os 

índices de rentabilidade.  Conforme Gomes (2009, p.35) os índices de rentabilidade “são 

quocientes de retorno do investimento e servem basicamente para medir a lucratividade obtida 

em determinado período”.  

        Nota-se que esses índices são imprescindíveis para evidenciar o sucesso empresarial 

já que avaliam o valor que está rendendo os capitais investidos pela empresa. A seguir é 

explanado sobre os índices de rentabilidade mais utilizados pelos gestores relacionados à 

avaliação e observação do retorno de investimento.  

        O primeiro é o índice giro do ativo que evidencia a relação entre as vendas com o total 

dos recursos investidos. Quanto maior for o valor demonstrado, maior será a lucratividade 

alcançada em um lapso de tempo (SILVA, [201-?]). Também na visão do autor o giro do ativo 

é calculado da seguinte forma: 

                 Giro do Ativo (GA) = Vendas líquidas 

                                                    Ativo total 

      Relatando sobre outro indicador relevante para as empresas, Oliveira (2014, p. 8) 

afirma que a “margem líquida representa o percentual de vendas em relação aos lucros, ou seja, 

quanto à empresa obtêm de lucros para cada R$ 100,00 reais vendidos”.  Para ela o índice adota 

a fórmula que é apresentada a seguir: 

                 Margem Liquida = Lucro líquido 

                                            Vendas líquidas.   

        É notório que este índice tem o intuito de mostrar o lucro líquido atingido pela 

empresa em virtude de suas vendas após as devidas deduções, ou seja, o que representa as 

vendas do período no lucro líquido da organização. 

       Já sobre a rentabilidade do ativo Ferraz e José (2013) diz que ela é calculada quando 

se pretende ter noções de quanto à organização está sendo rentável de uma forma geral e que 

serve para calcular quanto lucro o empreendimento tem para cada R$ 100,00 de investimento 

total. Conforme os autores o indicador pode ser encontrado da maneira que segue: 

                 Rentabilidade do Ativo = Lucro líquido 

                                                            Ativo total. 

      Observa-se que este índice é usado largamente pelas empresas como forma de medição 

geral de desempenho sempre confrontando os resultados conseguidos com os planejados em 

relação aos recursos aplicados. 

      Segundo Hoji (2010 apud OLIVEIRA, 2014) a rentabilidade do patrimônio líquido 

evidencia o retorno do capital concentrado na empresa pelos proprietários. Irá indicar qual será 

o valor a receber pelos sócios e acionistas conforme investimentos realizados. O indicador é 

calculado por meio da fórmula a seguir: 
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                 Rentabilidade do Patrimônio Líquido = Lucro líquido 

                                                                             Patrimônio líquido. 

      Observa-se que o índice de rentabilidade sobre o patrimônio líquido expõe o percentual 

de rendimento conseguido mediante o capital próprio aplicado na empresa, ou seja, quanto a 

empresa conseguiu com cada unidade monetária (real) de capital próprio aplicado de lucro 

líquido. Constata-se que os indicadores de rentabilidade calculam o retorno e rendimento dos 

capitais investidos. São índices muito relevantes, pois demonstram o sucesso ou o resultado 

negativo empresarial. 

 

Índice de endividamento e atividade 

 

      Os índices de endividamento examinam os financiamentos da empresa demonstrando 

as origens dos recursos sejam eles capital de terceiros ou próprio e o estado de dependência 

financeira que a mesma se apresenta, e que os principais são participação de capital de terceiros, 

composição do endividamento e imobilização do patrimônio líquido ou garantia do capital 

próprio (FERRAZ; JOSÉ, 2013). 

       Assim, o papel do gestor é analisar o seu nível de endividamento, mantendo o 

equilíbrio na utilização do capital de terceiros, contribuindo na segurança e resguardo do capital 

próprio. Com o emprego desses índices os empresários conseguem obter noções da sua aptidão 

de liquidar suas obrigações gerais, por meio da análise atualizada de suas obrigações. 

       A respeito do indicador de participação de capital de terceiros Silva ([201-?], p. 11) 

diz que:  

 
Este indicativo demonstra a origem dos recursos adquiridos pela empresa (capital de 

terceiros e capital próprio) e o grau de dependência em que a mesma se encontra. Em 

uma análise genérica o valor encontrado deve ser o menor possível, pois a sua 

majoração pode atribuir um risco à atividade empresarial. 

 

       O índice é medido da forma como segue: 

                     Participação de capital de terceiros = Passivo circulante + passivo não 

circulante / patrimônio líquido. 

       Observa-se que este índice serve para indicar quanto à empresa adquiriu de capital de 

terceiros em conformidade a cada real de capital próprio. 

       Outro indicador essencial para as entidades é o índice de composição do 

endividamento que para Coelho (2005) tem como finalidade avaliar a constituição das dívidas 

conforme o nível de participação do capital de terceiros, sendo calculado da seguinte fórmula: 

                 Composição de endividamento = Passivo circulante 

                                    Passivo Circulante + Passivo Não Circulante. 

       Verifica-se que este indicador aponta quanto às obrigações de curto prazo significam 

para cada unidade monetária do valor integral da dívida com terceiros, ou seja, demonstra os 

créditos prioritários que a empresa terá que pagar. 

         E por fim dentro do rol dos indicadores de endividamento destaca-se o índice de 

imobilização do patrimônio líquido que avalia quanto à empresa empregou no ativo imobilizado 

em relação a cada R$100,00 de patrimônio líquido. Quanto menor estiver o índice de 

imobilização do patrimônio líquido, melhor é o retorno obtido pela empresa e calculado da 

forma como é mostrada a seguir (BOLIGON; RIBEIRO, 2011).  

                 Imobilização do Patrimônio Líquido = Imobilizado 

                                                                     Patrimônio líquido. 
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       Verifica-se que este indicador significa o valor que a organização está aumentando em 

seus recursos próprios nos ativos que constituí o imobilizado da empresa.  

       Nota-se que os índices de endividamento mostram o grau de comprometimento do 

capital próprio diante do capital de terceiros, eles indicam o nível de dependência da entidade 

em relação ao capital de terceiros. 

        Por fim aparecem na lista dos indicadores econômico-financeiros os índices de 

atividade que conforme Menegazo e Trentin (2011) explanam o período que a empresa custa 

em média para arrecadar o produto advindo de suas vendas, para liquidar suas compras e para 

girar seus estoques, não os deixando defasado. Por sua vez esses índices são conceituados a 

seguir:  

        O Prazo Médio da Rotação dos Estoques (PMRE): aponta o tempo médio apurado 

desde a obtenção da matéria prima até sua requisição para a produção e depois na venda, ou 

seja, o período médio estabelecido em dias que o material fica no estoque no aguardo de ser 

usada no processo de produção até sua comercialização (LANA, 2010). Ainda para Lana (2010) 

o índice é calculado da seguinte forma: 

                 PMRE = Estoque x 360 

                                     CMV. 

       Observa-se que o PMRE indica ainda o período médio necessário para a renovação 

total dos estoques da entidade. Outro indicador relevante de acordo com Silva ([201-?]) é o 

Prazo Médio de Recebimento de Vendas (PMRV) que segundo ele apresenta o número de dias 

necessários para os recebimentos das vendas nas quais são realizada a prazo, interessante que 

seja um período curto para receber esses valores e que o cálculo é realizado da seguinte maneira: 

                  PMRV = Média das duplicatas a receberx360 

                                           Vendas. 

       Esse índice está com seu foco direcionado a saber o tempo em média, que a 

organização está recebendo o valor advindo das vendas efetuadas.  

         E por fim o Prazo Médio de Pagamento de Compras (PMPC) que para Demozzi et 

al.  ([201-?], p. 11) “Este indicador revela quantos dias em média à empresa demorou a pagar 

as compras a prazo”. Este indicador calcula os dias, em média, que a empresa leva para pagar 

seus fornecedores.  

        Segundo Silva (2010 apud LANA, 2010) esse índice deve ser superior aos prazos 

cedidos aos clientes para possibilitar a conservação de um apropriado nível de liquidez, sua 

formula é: 

                 PMPC = Média dos fornecedores x 360 

                                   Compras líquidas. 

        Verifica-se que estes indicadores são utilizados para saber o prazo em média que a 

empresa leva para saldar suas compras, no recebimento do produto advindo de suas vendas, 

atualizar seus estoques e reaver seu ativo. 

         Diante disso, a contabilidade gerencial pode utilizar a qualquer momento dos dados 

contábeis advindos da análise dos indicadores econômico-financeiros, compreendidos em 

relatórios integrados e dessa maneira chegar a conclusões que venham subsidiar as ações de 

tomada de decisão, para que sejam confiáveis, bem sucedidas e que serão implementadas na 

busca do sucesso organizacional.  

       A contabilidade gerencial por meio do uso de suas ferramentas gerenciais com o apoio 

de relatórios, auxilia a gestão das empresas no processo de tomada de decisão eficaz, com o 

fornecimento de informações relevantes e oportunas sobre quais iniciativas e atividades induz 

à empresa a direção da busca de seus objetivos.  
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           3. Metodologia 

 

            Para a elaboração e concretização de uma pesquisa de caráter científico é necessária a 

utilização de métodos que conduzirão o desenvolvimento de tal estudo, ou seja, o processo para 

se buscar um determinado fim, nesse caso o conhecimento.  

            O objeto de estudo dessa pesquisa foram duas redes de supermercados de pequeno porte 

da cidade de Governador Dix Sept Rosado situada no Estado do Rio Grande do Norte, 

denominadas respectivamente, para uma melhor classificação e entendimento das empresas 

pesquisadas de S1 e S2, o tempo de análise correspondeu ao período de setembro de 2014 a 

novembro de 2015, que por sua vez foi o suficiente para alcançar os objetivos pretendidos e 

mostrar a realidade.  

            A natureza dessa pesquisa se caracteriza como qualitativa. Para Dalfovo, Lana e Silveira 

(2008) a pesquisa qualitativa adota como embasamento no delineamento, os quesitos, pontos 

ou questões específicas ponderando a utilização de questionários e roteiros de entrevistas. Daí, 

quanto ao enfoque do problema, esta pesquisa abordou aspecto qualitativo para uma análise 

comparativa dos índices econômico-financeiros das empresas do ramo de supermercados, 

utilizando como instrumento de análise as demonstrações contábeis. 

           Destaca-se a relevância dos procedimentos metodológicos para se conseguir os objetivos 

pretendidos de uma pesquisa, contribuindo na busca por resultados plausíveis e convincentes. 

           Em relação aos objetivos esse presente estudo classifica-se como descritivo. Conforme 

Gil (2009) a finalidade deste tipo de pesquisa é a de divulgar as características de um 

determinado fato ou população, mediante o uso de métodos para a coleta dos dados. Neste 

estudo o método utilizado foi uma entrevista aplicada mediante o uso de gravação de áudio na 

qual foi aplicado um roteiro contendo 17 perguntas sendo 9 de características abertas e 8 

fechadas, estruturadas em duas partes, a seguir explanadas. A primeira compreendeu as 

informações gerais sobre os perfis dos respondentes e as principais características das empresas. 

A segunda parte direcionada na busca por informações em relação às rotinas das referidas 

entidades com o intuito de conhecer o papel da contabilidade gerencial como instrumento de 

informação, e a outra, a saber, de que forma o uso dos indicadores econômicos e financeiros 

contribuem para o processo de tomada de decisão dessas empresas. Por meio do entendimento 

dos entrevistados, que nesse caso, foram os gestores dessas entidades, averiguaram-se as 

respostas para designar a pesquisa e elucidar o problema.  

           Focando nos procedimentos, o presente estudo no primeiro momento baseia-se na 

pesquisa bibliográfica. A pesquisa bibliográfica procura explicar um problema com base em 

material já elaborado, referências teóricas publicadas em documentos constituídos 

principalmente de livros e artigos científicos (TOGATLIAN, [200-?]). Nota-se que o intuito 

deste tipo de estudo é pôr à disposição do pesquisador todo o material já publicado sobre aquele 

determinado tema. 

            Os procedimentos aplicados constituíram por meio de fontes primárias e secundárias. 

Os dados primários foram coletados a partir das demonstrações financeiras fornecidas pelas 

empresas referentes ao exercício de 2013 e 2014, mediante a análise dos índices econômico-

financeiros e aplicação de um roteiro estruturado com 17 perguntas abertas e fechadas, 

direcionado aos gestores de duas redes de supermercados de pequeno porte da Cidade de 

Governador Dix Sept Rosado/RN. Por sua vez os dados secundários basearam-se no estudo 

bibliográfico de artigos, revistas, livros e pesquisas eletrônicas.  
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            Neste estudo o tratamento dos dados se deu mediante ferramentas da matemática básica 

e utilização do Excel para cálculo de sete dos indicadores econômicos e financeiros: a Liquidez 

Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), rentabilidade do ativo, rentabilidade do patrimônio 

líquido, o Prazo Médio de Rotação de Estoques (PMRE), o Prazo Médio de Recebimento de 

Vendas (PMRV) e o Prazo Médio de Pagamento de Compras (PMPC), que por sua vez 

possibilitaram uma análise econômica da empresa, de modo a compreender como o patrimônio 

da empresa está estruturado, sua capacidade de saldar com seus compromissos, conhecer o 

retorno do investimento, tais dados foram coletadas do Balanço e DRE disponibilizados pelo 

gestor das entidades em estudo. Os índices citados acima foram calculados referentes aos dados 

retirados das demonstrações contábeis dos exercícios sociais de 2013 e 2014, diante disso, foi 

realizada uma comparação do desempenho auferido pelas empresas nesses dois anos, a saber, 

se houve uma regressão ou progressão da situação financeira e também econômica dessas 

entidades. 

            A análise dos resultados se deu mediante a comparação entre o embasamento abordado 

no referencial teórico, com as respostas alcançadas com o uso da entrevista e a análise do 

balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício. Para Bardin (2011 apud 

CÂMARA, 2013) a análise do conteúdo consiste em técnicas de avaliações que visam obter, 

por métodos ordenados e objetivos, indicadores (quantitativos ou não) que possibilitem a 

dedução de conhecimentos relacionados às condições de produção/recepção destes dados. 

            Dessa forma, foi feita a análise do conteúdo com base na abordagem teórica, em que se 

aplicaram fórmulas citadas no escopo deste trabalho para quantificar os dados sobre a situação 

financeira e econômica das empresas em estudo, contribuindo para se alcançar os objetivos e 

solucionar o problema apresentado. 

 

        4. Resultados 

 

          No supermercado S1 a entrevista foi realizada com a proprietária do estabelecimento, de 

sexo feminino, com ensino superior incompleto e que exerce função de sócio-gerente no setor 

administrativo geral. No estabelecimento S2 a entrevistada foi à proprietária do mesmo, 

também do sexo feminino, com ensino superior completo e que desempenha funções do setor 

contábil e administrativo. A empresa S1 está em atuação no mercado há 09 anos e se caracteriza 

como de pequeno porte. A organização S2 atua há mais de 10 anos no mercado comercial e 

também de pequeno porte. Procurou-se analisar a função da contabilidade gerencial nas 

empresas, buscando identificar seus principais benefícios no âmbito organizacional. 

      De início foi perguntado qual o fator que hoje era considerado mais relevante para a 

sobrevivência das empresas no mercado competitivo. Tanto a empresa S1 como a S2 afirmaram 

que o auxílio da ciência contábil torna o processo eficiente de interpretação das informações 

geradas nas organizações um fator decisivo para sobressair em um ambiente acirrado pela 

competitividade, e que em um mercado capitalista isto é um item essencial pra continuidade 

das entidades. 

       Brizzola (2008) afirma que as civilizações antigas já faziam o uso da contabilidade que 

por sua vez foi essencial para o desenvolvimento do capitalismo, na qual em cada estágio de 

evolução das organizações ela também evoluía e que atualmente ela passa a ser um instrumento 

de informação para a sociedade em geral.  

        Dessa forma, notou-se que as opiniões dos gestores entrevistados estão em 

conformidade com as considerações e entendimento do autor mencionado. Assim, conclui-se 

que os gestores das empresas S1 e S2 reconhecem a contabilidade como o principal instrumento 
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que auxilia o gestor no processo de tomada de decisão embasado em um eficaz processamento 

e interpretação das situações sejam elas de cunho econômicos ou financeiros geradas nas 

empresas.  

       Na sequência perguntou-se como poderiam definir a contabilidade gerencial e se 

reconheciam sua relevância para as entidades, justificando-a. O gestor da S1 disse que a 

contabilidade gerencial subsidiava os gestores em suas funções administrativas e que seu 

reconhecimento é pautado no controle de todas as operações que ocorriam dentro do 

supermercado, contribuindo na melhor decisão tomada sobre o controle dos impostos, dados da 

situação do pessoal, como por exemplo, elaboração da folha de pagamento. Auxiliando também 

na prestação de informações sobre atendimento a legislação, itens fiscais, também no 

acompanhamento da situação patrimonial e lucratividade. O respondente da empresa S2 

afirmou que a contabilidade gerencial auxilia nas funções gerenciais, reconhecendo sua 

necessidade em escolhas sobre como se dá o controle dos custos, de despesas, sendo possível 

tomar decisões adequadas a respeito da posição econômica e financeira mediante a análise dos 

demonstrativos.  

     Para Crepaldi (2011) a contabilidade gerencial apresenta como finalidade o 

fornecimento de instrumentos aos gestores das organizações que subsidiem suas funções 

gerenciais, voltando-se para um melhor uso dos recursos empresariais, mediante ao apropriado 

controle dos insumos realizado pelos sistemas de informações gerenciais 

     Segundo as respostas obtidas, verificou-se que os gestores das empresas S1 e S2 tem o 

entendimento sobre a relevância deste ramo da contabilidade e que seu uso produz relatórios 

que os auxiliam em suas decisões, contribuindo para que possam reconhecer o procedimento 

certo que será utilizado em relação às operações ligadas a situação patrimonial das empresas 

como exemplo, controle de custos, das despesas, análise dos demonstrativos, dentre outros 

fatores.  Dessa forma, os julgamentos dos entrevistados estão em consonância com os dos 

autores no que diz respeito ao papel da contabilidade gerencial ser a produção de informações 

essenciais e confiáveis sobre todas as operações, contribuindo para a fidedignidade dos dados.   

      O quesito seguinte foi identificar quais as principais ferramentas gerenciais eram 

utilizadas pelos supermercados pesquisados. Os instrumentos gerenciais utilizados pelo 

supermercado S1 citados pelo entrevistado foram à elaboração do orçamento, o planejamento 

eficaz apenas em curto prazo, assumindo que em alguns casos apenas conseguem determinar 

objetivos momentos próximos à realização das ações, a análise de custos e cálculo de alguns 

índices de avaliação da situação econômica e financeira.  O entrevistado da empresa S2 cita o 

planejamento estratégico, tanto a curto ou longo prazo, o orçamento como também o 

acompanhamento entre o previsto e realizado, a análise de custos, o uso de indicadores 

econômico-financeiros e dos sistemas de informações gerenciais como utensílios da 

contabilidade gerencial que o supermercado adota para o atendimento aos diversos tipos de 

necessidades organizacionais. 

       A contabilidade gerencial faz o uso de ferramentas que auxiliam na explanação dos 

resultados levantados pelas empresas por meio de subsídios, como por exemplo, o exame e a 

interpretação dos demonstrativos contábeis, os indicadores financeiros, planejamento 

estratégico, elaboração e análise de orçamentos, entre outros instrumentos (AMARAL, 2012).   

       Ao confrontar as respostas obtidas e tomando como base as ideias dos referidos autores 

foi possível constatar que a empresa S2 aproveita eficientemente dos instrumentos da 

contabilidade gerencial no processo de interpretação dos dados econômicos, sejam eles 

advindos de diversos setores como de custos, orçamento, planejamento e etc. Já o supermercado 

S1 faz a aplicação de diversas ferramentas gerenciais nas atividades decisórias, mas assume 
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algumas falhas quando o gestor cita que o planejamento dificilmente atinge objetivos em longo 

prazo, quando afirma que em diversas situações é realizada a definição do objetivo um pouco 

antes do fato ocorrer, reconhecendo que isso prejudica o processo de acompanhamento 

orçamentário, a análise orçamentária. Logo, a contabilidade gerencial dispõe de artifícios que 

auxiliam as empresas não só na definição de seus objetivos, mas também na busca do alcance 

deles mediante a utilização de relatórios que favorecem as decisões em tempo hábil, 

contribuindo para um melhor desempenho organizacional.  

 

Indicadores econômico-financeiros 

 

        Esta parte de interpretação dos dados foi direcionada a conhecer a relevância da 

análise dos demonstrativos contábeis, mediante cálculo de índices, na administração das 

entidades. Primeiramente foi indagado se as empresas analisam suas demonstrações contábeis 

mediante o uso dos indicadores econômico-financeiros e como esta análise auxilia no processo 

gerencial. Tanto o gestor do supermercado S1 como do S2 empregam alguns índices como 

forma de avaliação de seus demonstrativos, como por exemplo, índices de liquidez, 

endividamento, atividade, dentre outros. Afirmaram que o uso de tais procedimentos permite 

julgar a real situação financeira e econômica da entidade em um determinado momento.  

   Para Silva ([200-?]) analisar as demonstrações contábeis consistem em uma ferramenta 

de gestão indispensável para as empresas, os procedimentos de análise das demonstrações 

contábeis se apresentam como elementos de explanação dos dados ali apresentados os 

convertendo em informações imprescindíveis para disponibilizar aos administradores artifícios 

seguros de projeções de resultados e avaliação do desempenho cooperando assim com as 

tomadas de decisões. 

          Em relação ao uso dos indicadores Gitman (2010 apud BOLIGON; RIBEIRO, 2011) 

diz que a análise de índices abrange os métodos, contagens e interpretações para entender, 

avaliar e monitorar a atuação desempenhada pela a empresa. 

           Nesse contexto, constata-se que os gestores tem o entendimento a respeito das 

contribuições que a análise das demonstrações acarreta para as organizações, já que suas 

apreciações estão em acordo com as dos autores relatados. Assim, analisar o balanço 

patrimonial, a demonstração do resultado do exercício entre outras demonstrações, mediante 

técnicas, é um fator indispensável que possibilita aos gestores o reconhecimento de fatores 

positivos e negativos no ambiente empresarial, e, a saber, as possibilidades que determinados 

objetivos sejam alcançados.    

           Posteriormente foram calculados alguns índices econômicos e financeiros, mediante 

instrumentos da matemática básica e do programa Excel e examinados a partir dos dados 

advindos das demonstrações contábeis disponibilizadas pelos gestores, tais indicadores são 

expostos a seguir.  

                                           Índice de liquidez geral 

SUPERMERCADO S1                                     SUPERMERCADO S2 
           2013 2014 2013          2014 

390.000 = 1,02 
367.000+16.000 

380.000 = 0,97 
375.000+15.000 

370.000 = 1,11 
319.500+13.500 

400.000 = 1,18 
329.000+10.000 

Fonte: elaborado pelo autor (2015) 

 

          Inicialmente se avaliou a capacidade das empresas saldar com seus compromissos 

totais, ou seja, a sua liquidez geral.  De acordo com Marion (2007) o índice de Liquidez Geral 
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(LG) aponta a competência de liquidação da empresa em longo prazo, ponderando tudo o que 

ela transformará em moeda a curto e longo prazo, relacionando com o que já adquiriu como 

obrigação, seja de curto ou longo prazo. 

          Daí constata-se que a empresa S1 conseguiu um valor acima de 1 em 2013 e em 2014 

apresentou uma redução na sua competência de saldar com seus compromissos, que para o 

gestor foi consequência da crise enfrentada no cenário econômico do país. O supermercado S2 

alavancou o índice de liquidez geral de 2013 para 2014, mostrando uma variação de 0,07. 

          O índice seguinte calculado foi o de liquidez corrente com o intuito de avaliar a 

aptidão dos supermercados pagarem suas contas de curto prazo com o que há de disponível em 

curto prazo. 

                                          Índice de liquidez corrente 

        SUPERMERCADO S1                                   SUPERMERCADO S2 
2013 2014 2013 2014 

390.000 = 1,06 
    367.000 

380.000 = 1,01 
    375.000 

370.000 = 1,15 
    319.500 

400.000 = 1,21 
    329.000 

Fonte: elaborado pelo autor (2015) 

 

            Pode-se observar que empresa S1 diminui um pouco seus itens do ativo circulante 

para honrar suas obrigações de curto prazo em 2014 tomando como base 2013, há uma variação 

diminutiva de 0,05, mas que o valor do indicador ainda é favorável. O supermercado S2 

aumenta capacidade de saldar seus compromissos de curto prazo em 2014 em relação ao ano 

anterior. 

            Conforme Silva (2005) esse índice mostra o que a empresa tem no ativo circulante 

em relação a cada $ 1,00 de passivo circulante, na qual, quanto maior for este valor melhor 

estará a sua avaliação. Segundo ele se o indicador apresentar um valor acima de (1,00) evidencia 

que as aplicações no ativo circulante são satisfatórias para liquidar as dívidas de curto prazo. 

Diante disso, tanto a empresa S1 como a S2 apresentam em ambos os anos, boa capacidade de 

pagamento dos valores de curto prazo já que segundo o autor citado se o índice for maior que 

1 a empresa se encontra em condição adequada para liquidar seus passivos circulantes. 

        O próximo cálculo foi com o intuito de saber quanto que os ativos estavam sendo 

rentáveis para as empresas. 

Rentabilidade do ativo 

          SUPERMERCADO S1                                             SUPERMERCADO S2 
2013 2014 2013 2014 

65.000 = 0,07 
    903.000 

43.000 = 0,04 
     907.000 

75.000 = 0,10 
     743.000 

100.000 = 0,13 
    789.000 

Fonte: elaborado pelo autor (2015) 

 

          Nota-se que os ativos da empresa S1 diminuem a sua rentabilidade em 2014, pois 

ocorreu uma redução de R$22.000,00 no lucro líquido da empresa em comparação com o 

período anterior, constatando que em 2013 o supermercado conseguiu auferir um maior retorno 

com seus os seus recursos totais do que em 2014. Já a empresa S2 obtém um retorno maior 

advindo das suas aplicações no ativo total em 2014, ou seja, aumenta os resultados, o lucro, 

efeito do acréscimo nas vendas procedendo a um maior rendimento do ativo. Concluem-se que 

os ativos do supermercado S1 renderam 7% e 4%, em 2013 e 2014, respectivamente, já as 

aplicações no ativo do supermercado S2 possibilitaram um lucro líquido de 10% em 2013 e de 

13% em 2014 para cada R$100,00 investidos. 
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           Em continuidade examinou-se a rentabilidade dos investimentos dos sócios das 

respectivas entidades. 

Rentabilidade do patrimônio líquido 

      SUPERMERCADO S1                                           SUPERMERCADO S2 
2013 2014 2013 2014 

65.000 = 0,12 
     520.000     

43.000 = 0,08 
     517.000      

75.000 = 0,18 
     410.000 

100.000 = 0,22 
    450.000     

Fonte: elaborado pelo autor (2015) 

 

            Constata-se que o investimento realizado pelos sócios na organização S1 diminui em 

R$3.000,00 em 2014, em relação ao período passado, isso causando uma diminuição no retorno 

para seus sócios. Com a ampliação do patrimônio líquido em R$ 40.000,00 em 2014 no 

supermercado S2 pode se observar que acresce também a sua lucratividade.   

             Portanto, tomando como base o entendimento dos autores, o capital social aplicado no 

supermercado S1 adicionaram retornos de 12% e 8% para a empresa, em 2013 e 2014, 

respectivamente, já os investimentos do supermercado S2 causaram um retorno de 18% em 

2013 e de 22% em 2014. 

 Em seguinte foram calculados os índices considerados de maior relevância para os 

gestores das entidades pesquisadas, são os de atividade. Verifica-se que isso se deve ao fato que 

tais indicadores se identificam com o ramo das empresas em questão, o comercial, já que 

envolve contas como vendas, estoques, compras e fornecedores, proporcionando uma análise 

minuciosa dos fatores que mais movimentam as operações rotineiras dos supermercados.  O 

primeiro deste rol de indicadores identificado foi o prazo médio da rotação dos estoques. 

Prazo médio de rotação de estoques 

      SUPERMERCADO S1                                      SUPERMERCADO S2 
2013 2014 2013 2014 

150.000 x 360 =                                
     750.000 
        72 dias 

120.000 x 360 = 
    630.000 

68 dias 

190.000 x 360 = 
       800.000 

85 dias 

200.000 x 360 = 
       850.000 

84 dias 
Fonte: elaborado pelo autor (2015) 

 

            Mediante avaliação dos índices pode constatar que no supermercado S1 a rotatividade 

dos estoques leva em média, 72 dias em 2014 e 68 dias em 2014, que para o gestor o fator que 

influenciou um maior prazo no giro do que esteve estocado em 2013 foi o período dos meses 

de abril a novembro, em que ocorreram poucas vendas, devido que naquela ocasião à população 

da Cidade de Governador Dix Sept Rosado estava enfrentando momentos de dificuldades nas 

principais atividades geradoras de renda da cidade como a produção da cal, e problemas na 

agricultura ocasionada pela seca que está assolando a região.  Na empresa S2 o período rotativo 

dos estoques diminui de um ano para o outro, o administrador entrevistado diz que observou 

uma diminuição até maior que 1 dia, e diz que seus estoques giraram mais devido a maiores 

vendas, pois investiram em uma maior variedades de marcas (fornecedores) para conquistar o 

cliente.  

          Para Lana (2010) o Prazo Médio da Rotação dos Estoques (PMRE) aponta o período 

médio estabelecido em dias que o material fica no estoque no aguardo de ser usada no processo 

de produção até a sua venda. 

         É fundamental a computação deste indicador, pois ele representa uma conta que 

sempre há um grande volume de capital aplicado, desta maneira, sendo conveniente 
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comercializá-lo o quanto antes, para possibilitar o uso das disponibilidades para outros fins 

(SILVA, 2005). 

         Os gestores reconhecem em suas ideias repassadas que devem focar nos próximos 

anos, alternativas estratégicas direcionadas a reduzir significativamente os o período que seus 

produtos são mantidos em estoques, por exemplo, alcançar novos tipos de clientes, programar 

sistema online de controle de estoques que supram com informações diárias a respeito da 

reposição dos estoques nas prateleiras, dentre outras. Diante disso, em paralelo com as opiniões 

dos autores, verifica-se que as administrações dos supermercados têm o entendimento da 

necessidade da diminuição do lapso de tempo do prazo da rotação dos estoques para não 

prejudicar a disponibilidade do capital aplicado. 

           Dando continuidade ao cálculo dos indicadores econômico-financeiros, avaliaram-

se os dias que os supermercados disponibilizavam aos seus clientes para pagamento das 

compras a prazo. 

Prazo médio de recebimento de vendas 

         SUPERMERCADO S1                                          SUPERMERCADO S2 
2013 2014 2013 2014 

40.000 x360 = 
   1.000.000 

14 dias 

70.000 x 360 = 
   800.000 

31 dias 

30.000 x 360 = 
    1.000.000 

10 dias 

20.000 x 360 = 
   1.250.000 

6 dias 
Fonte: elaborado pelo autor (2015) 

 

            Os prazos autorizados tanto pelo supermercado S1 como o S2 são de períodos 

curtos, como observados no quadro acima. Notou-se que, quando indagados os gestores de tais 

entidades possibilitam até um prazo um pouco maior do que o calculado, em média de 40 dias, 

pois justificaram que esse tempo era o ideal para receber o produto advindo de suas vendas a 

prazo, pois levam em consideração as datas de recebimento de aposentadorias, benefícios, 

salários e do recebimento de vendas dos cartões de crédito, que está sendo cada vez mais 

aproveitado pela população. 

           Para Silva ([201-?]) o Prazo Médio de Recebimento de Vendas (PMRV) apresenta 

o número de dias necessários para os recebimentos das vendas realizadas a prazo, conveniente 

que seja um tempo curto para receber esses valores. Portanto, os períodos cedidos pelos 

supermercados podem ser considerados ideais, já que como analisados estão em consonância 

com a visão do autor referido anteriormente. 

           Por fim, o último indicador encontrado foi com a finalidade de investigar o prazo 

em média que os fornecedores dispõem aos supermercados para os pagamentos de suas dívidas.  

Prazo médio de pagamento de compras 

   SUPERMERCADO S1                                          SUPERMERCADO S2 
2013 2014 2013 2014 

263.000 x 360 =118 
   800.000        dias 

270.000 x 360 = 162 
    600.000          dias 

211.500 x 360 = 129 
590.000          dias 

215.000 x 360 = 129 
600.000             dias 

Fonte: elaborado pelo autor (2015) 

            

      Os prazos cedidos pelos fornecedores do supermercado S1 para pagamento de suas 

compras foram 44 dias a mais em 2014 em relação a 2013, um fator positivo na empresa, pois 

obteve um limite de dias maior para saldar suas duplicatas a pagar.  Já no supermercado S2, 

não ocorreu variação no período disponibilizado para liquidação de suas obrigações com seus 

fornecedores nos dois anos analisados, já que se mantiveram os mesmos 129 dias.  
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      Conforme Demozzi et al.  ([201-?], p. 11) “Este indicador revela quantos dias em média 

à empresa demorou a pagar as compras a prazo”. Segundo Silva (2010 apud LANA, 2010) esse 

índice deve ser superior aos prazos cedidos aos clientes para possibilitar a conservação de um 

apropriado nível de liquidez. 

       Os supermercados admitiram que em muitas ocasiões ocorressem variação nestes 

prazos devido à existência de alguns fornecedores que não ultrapassam o limite disponibilizado 

de 50 dias para pagamento das obrigações por parte das empresas, como por exemplo, os de 

refrigerantes, mas que ainda consideram bons prazos dados.  

        Em comparação com os índices calculados e a opinião dos autores, constata-se que 

não houve prejuízo ao ciclo operacional das empresas nos respectivos anos analisados, pois 

sempre os períodos que os supermercados concedidos aos seus clientes eram menores que os 

cedidos pelos seus fornecedores, contribuindo pra que a conversão do recebimento de suas 

duplicatas a receber ocorresse em tempo hábil, para que não afetasse a sua liquidez.  

 

     5.Considerações finais 

 

  O objetivo geral desse estudo foi identificar a relevância da contabilidade gerencial, 

mediante o estudo dos indicadores econômico-financeiros, como um instrumento de 

informação para gestão de duas redes de supermercados da Cidade de Governador Dix Sept 

Rosado/RN. Para atingir o objetivo pretendido inicialmente foi efetivado um estudo 

bibliográfico, a fim de produzir um embasamento teórico ao trabalho e permitir a elaboração 

do roteiro que estruturou a entrevista. Em seguida foi realizado uma entrevista, estruturado 

contendo 17 perguntas sendo 9 de características abertas e 8 fechadas, aplicado aos gestores de 

dois supermercados de pequeno porte.  

            Mediante os resultados alcançados, pode-se constatar que a função da contabilidade 

gerencial nos supermercados era a produção de informações eficazes e seguras sobre todas as 

operações, possibilitando assim a fidedignidade dos dados produzidos nos supermercados.   

            Por meio dos dados obtidos da entrevista e da análise das demonstrações contábeis 

dos anos de 2013 e 2014, chegou à conclusão que a contabilidade gerencial mediante as suas 

ferramentas faz a vinculação entre as atuações internas dos gerentes e o desempenho dos 

supermercados pesquisados, pois equiparam os gestores no momento de escolher as alternativas 

que conduzem as entidades em direção ao alcance de suas metas.  

            No estudo dos indicadores econômico-financeiros verificando sua aplicabilidade 

nas empresas pesquisadas, foi realizado um levantamento sobre a relevância desses indicadores 

com base em opiniões dos autores e em seguida foram calculados e analisados, verificando que 

o supermercado S2 apresenta uma melhor capacidade de saldar seus compromissos, já que 

apresentou melhores índices de liquidez geral e corrente do que a empresa S1. Averiguou-se 

também que a entidade S1 apenas ofereceu condições desfavoráveis na competência de pagar 

suas obrigações em 2014 na qual o índice ficou em 0,97 abaixo de 1. Em relação à rentabilidade 

tanto do ativo como do patrimônio líquido, no supermercado S1 o retorno alcançado em 2014 

em relação ao ano anterior com as aplicações realizadas no ativo e com os investimentos feitos 

pelos sócios foi reduzido, devido à crise financeira que enfrenta o país, segundo o gestor, por 

sua vez no supermercado S2 essas variações ocorreram de forma positiva, ocasionadas pelo 

aumento das vendas e do lucro líquido. Em relação aos índices de atividades, notou-se que não 

houve prejuízo na rotatividade dos estoques, nem no ciclo operacional dos supermercados, pois 

os prazos cedidos pelos fornecedores foram maiores que os disponibilizados aos clientes, 

constatando assim, que a análise econômica e financeiro permite a comparação do progresso 
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dos resultados conseguidos, e que por meio disso pode-se apresentar certamente a real visão 

das movimentações do patrimônio das referidas organizações, contribuindo para tomadas de 

decisões de características corretivas se assim necessitar ou de perspectivas de investimento 

para os negócios.  

            Por meio do levantamento dos dados com base na análise das demonstrações 

contábeis nos anos de 2013 e 2014, notou-se que o supermercado S2 alcançou melhores 

situações econômico-financeiras do que o supermercado S1 em alguns pontos como: a liquidez 

geral sendo que foi maior em 0,09 no ano de 2013 e 0,21 em 2014, na liquidez corrente 

apresentando uma variação positiva no indicador de 0,09 e 0,20, respectivamente, nos períodos 

de 2013 e 2014, por sua vez, também conseguiu o supermercado S2 indicadores de rentabilidade 

maiores do que o S1, tanto na rentabilidade do ativo variando em 0,03 e 0,09 nos respectivos 

anos, quanto na rentabilidade do patrimônio líquido demonstrando uma variação de 0,06 e 0,14 

nos anos analisados. Em relação aos outros indicadores os supermercados apresentaram 

resultados positivos no que se refere ao ciclo operacional uma vez que, os dias cedidos pelos 

fornecedores foram maiores que os disponibilizados aos clientes gerando interesse para os 

próximos períodos na busca do aumento de seus resultados, os dias que resultaram da diferença 

entre o PMPC e o PRMV corresponderam no supermercado S1 de 104 e 119 dias em 2013 e 

2014, já no supermercado S2 foram 131 e123 dias nos anos referentes. 

           Logo a contabilidade mediante seus instrumentos gerenciais, enfocando nos 

relatórios advindos de análise dos demonstrativos contábeis é um instrumento de grande 

utilidade para as empresas, pois produz informações claras e confiáveis auxiliando a 

administração no processo de tomada de decisão eficaz. 

           Em relação às limitações ao estudo, cita-se, um baixo número de supermercados 

pesquisados na cidade, apenas 2 em um universo de 5 empresas, devido ao receio de alguns 

gestores contribuir na pesquisa. Também o difícil acesso a alguns dados das demonstrações 

impossibilitando o cálculo de outros indicadores e reduzido acervo bibliográfico em relação à 

aplicação de indicadores econômicos e financeiros em supermercados, dificultando a análise 

dos índices para determinado setor de negócio. 

           Para as próximas pesquisas, sugere-se aplicar todos os métodos de análise das 

demonstrações contábeis nestas entidades e avaliar todas as empresas de supermercados da 

cidade de Governador Dix Sept Rosado/ RN, permitindo assim um exame preciso deste ramo 

comercial. 
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Resumo  

Muito embora as leis tenham sido criadas para regulamentar, organizar e controlar todas as 

formas de relação da sociedade, ainda se fez necessário a criação de outros mecanismos que 

pudessem fiscalizar o cumprimento dessas leis. Sendo o Controle Interno um desses 

mecanismos, e levando em conta os resultados de trabalhos anteriores que destaca a importância 

desse órgão para as instituições, o presente artigo objetivou identificar a atuação da Unidade de 

Controle Interno (UCI) na gestão da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Sobre a 

metodologia, caracteriza-se como uma pesquisa descritiva com respeito aos objetivos, quanto 

aos procedimentos, é considerada documental e estudo de caso e sua natureza é qualitativa. Para 

o alcance dos objetivos foi realizado uma entrevista contendo 12 perguntas abertas, com roteiro 

pré-estabelecido, tendo como respondente o Presidente do órgão, além de uma análise 

documental dos relatórios de processos emitidos pelo controle interno, através da exposição dos 

nomes desses processos em uma nuvem de palavras gerada no aplicativo Atlas.ti. Como 

resultados foi visto, dentre outros pontos, que a UCI trabalha de forma independente, com ações 

pautadas em lei, que tem como função a fiscalização de processos com o intuito de minar 

possíveis riscos de fraudes e de prejuízos ao patrimônio da instituição e, ainda, que o órgão tem 

trabalhado com o intuito de otimizar sua atuação para a melhor gestão da universidade. 

Palavras-chave: Controle Interno. Administração Pública. Processos. 
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Abstract 

Although laws were created to regulate, organize and control all forms of society's relations, it 

was still necessary to create other mechanisms that could supervise compliance with these laws. 

As Internal Control is one of these mechanisms, and taking into account the results of previous 

work that highlights the importance of this body for institutions, this article aimed to identify 

the Internal Control Unit (ICU) in the management of the State University of Rio Great 

Northern. About the methodology, it is characterized as a descriptive research with respect to 

the objectives, regarding the procedures, it is considered documentary and case study and its 

nature is qualitative. In order to reach the objectives, an interview was carried out containing 

12 open questions, with a pre-established script, with the President of the organ as respondent, 

as well as a documentary analysis of the reports of processes issued by the internal control, by 

exposing the names of these processes in a cloud of words generated in the Atlas.ti application. 

As results, it has been seen, among other points, that the UCI works independently, with actions 

based on law, whose function is to oversee processes with the intention of undermining possible 

risks of fraud and losses to the institution's assets and, still , which the agency has worked with 

in order to optimize its performance for the better management of the university. 

Keywords: Internal Control. Public administration. Processes. 

 

 

1. Introdução  

  

A evolução da humanidade trouxe consigo a necessidade de leis e normas que possibilitasse 

resguardar atitudes éticas e morais da sociedade no seu convívio pessoal e em um contexto 

de trabalho, bem como a criação de uma estrutura organizacional padronizada e harmônica. 

Para tanto, no que diz respeito às entidades, tanto no setor público como no privado 

é necessário que haja meios de fiscalizar o cumprimento da legislação.  

Dentro desse aspecto, o Controle Interno é uma ferramenta de grande auxílio na 

fiscalização das rotinas de atividades em uma entidade. No enfoque governamental, teve sua 

primeira menção através da Lei nº 4.320/1964 que estabelece as diretrizes sobre o controle do 

orçamento e balanços de todas as esferas governamentais (BRASIL, 1964), sendo também 

mencionada na Constituição Federal de 1988 que versa sobre a atuação do controle interno na 

prestação de contas da parte contábil, financeira e orçamentária (BRASIL, 1988).   

A pesquisa de Silva, Abreu e Couto (2017) identificou que entre os anos de 2013 a 2016 

houve um aumento significativo na criação de normativos que, segundo a pesquisa, podem 

contribuir ainda mais para detecção de fraudes, erros e negligências, a prevenção de perdas e 

gastos do erário público, a transparência das informações de interesse da população entre 

outros.  

Em relação ao âmbito público, foco desse estudo, o trabalho de Monteiro (2015) revela que 

a presença do controle interno contribui tanto para a qualidade da gestão e dos resultados como 

para agregar valor à entidade, muito embora, ainda seja um campo com deficiências e, portanto, 

necessita ser cada vez mais otimizado tendo em vista a sua importância. Além disso, as 

pesquisas de Porte, Amaral e Pinto (2016) comprovam que nas últimas décadas tem crescido o 

número de trabalhos científicos relacionados ao controle interno.   

Outra pesquisa realizada por Azevedo, Ensslin e Reina (2010) na perspectiva acadêmica, 

tendo como base as Fundações da Universidade de Santa Catarina demonstra que a falta de 

procedimentos adequados pode tornar as informações pouco confiáveis ao passo que um 
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controle interno eficaz pode colaborar para uma gestão transparente, diminuindo assim a 

necessidade de auditorias.   

Desse modo, considerando os resultados das pesquisas citadas que apresentam o controle 

interno como um tema que tem ganhado visibilidade no decorrer dos anos, a presente pesquisa 

levanta a seguinte questão: de que forma se dá a atuação do Controle Interno na Universidade 

do Estado do Rio Grande do Norte?  

A pesquisa tem como objetivo geral verificar de que forma se dá a atuação do controle 

interno na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte e tem como 

objetivos específicos demonstrar as funções desempenhadas pelo controle interno, demonstrar 

os tipos de operações realizadas pela universidade e verificar se o órgão trabalha de modo a 

avaliar os riscos dessas operações.  

 Portanto, espera-se que os resultados possam contribuir para melhor esclarecer de que 

forma o trabalho do Controle Interno colabora com a gestão da UERN e abrir espaço para outras 

discussões com base em análises mais críticas a respeito da atuação do órgão.  

O trabalho divide-se em cinco partes: a introdução com uma breve contextualização sobre 

o tema, o referencial teórico que discorrerá sobre tópicos importantes para o entendimento da 

análise dos dados, a metodologia que mostrará como será feita a coleta dos dados e o tratamento 

das informações, a análise dos resultados e as considerações finais. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO  

2.1 TEORIA DA AGÊNCIA  

Atualmente existem diversas teorias que ajudam a entender as relações entre coisas ou os 

motivos de determinados acontecimentos. Sobre a Teoria da Agência, Jensen 

e Meckling (1976) a definem como sendo um contrato firmado entre o principal e o agente, 

onde o primeiro é aquele que atribui ao segundo a autoridade de representá-lo frente às tomadas 

de decisões. Essa teoria ajuda a compreender os conflitos existentes entre os dois indivíduos já 

citados, pois ainda de acordo com os autores, o agente por estar à frente das decisões possui 

maior acesso as informações e, por isso, tende a agir em seu benefício.  

Nas organizações privadas e públicas essa teoria é bem percebida por existir uma relação 

direta de autoridade e subordinação entre aqueles que são diretores e funcionários, no entanto, 

no âmbito governamental essa ideia pode ter outro direcionamento. Trata-se da relação entre a 

população e os gestores públicos retratada por Pinto et al (2014) onde a sociedade assume o 

papel de principal e os governantes o de agentes, onde o primeiro delega autoridade ao segundo 

de gerir a coisa pública, todavia, conforme os autores, essa relação entra em conflito pelo fato de 

os agentes tirarem proveito das informações que tem acesso para negligenciar o bem comum 

em favor de seus próprios interesses. 

Frente a esse impasse, é necessário a presença de mecanismos de controle que auxiliem 

para intervir e monitorar esse relacionamento, fazendo com que os interesses do principal, bem 

como de investidores, sejam assegurados (BIANCHI; NASCIMENTO, 2005). Nesse aspecto, 

no âmbito público, os controles servem principalmente para garantir a transparência das ações 

dos gestores, contribuindo para a redução dos atos de corrupção (PEREIRA, 2003).  

 

2.2 MECANISMOS DE CONTROLE   

 

 Para Roncalio, Alberton e Amaral (2009) controlar é fazer uma constante avaliação do 

que tem sido realizado para confrontar ao que foi planejado e dessa forma auxiliar na detecção 

de possíveis desvios dos objetivos traçados, nesse sentido, o controle interno funciona de modo 
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a verificar o desempenho da gestão, analisando se seus processos e a sua atuação estão 

observando a legislação. 

De acordo com o Tribunal de Contas do Estado do Paraná - TCEPR (2017) um sistema de 

controle deve ser capaz de dar suporte ao planejamento e alcance das metas administrativas, 

auxiliar na observância da legislação pela qual a entidade está sujeita e, ainda, contribuir para 

a fidedignidade das informações financeiras, econômicas e gerenciais.   

O controle de uma entidade é, portanto, feito através de duas vertentes: o controle externo, 

realizado por órgãos públicos que têm a devida autonomia para fiscalizar as deficiências 

encontradas em uma instituição e o controle interno, que é estabelecido dentro da própria 

organização com o intuito de salvaguardar as informações e certificar de que todos os processos 

envolvidos no gerenciamento da entidade estejam em conformidade com o que ditam as 

leis (BRASIL, 1988; RIBEIRO FILHO et al, 2008).   

Neste trabalho não será enfatizado a parte do controle externo, uma vez que não é o campo 

de atuação proposto para a pesquisa, no entanto, será dada maior atenção ao controle interno 

por fazer parte do tema principal, assim, o tópico abaixo, discorrerá mais a respeito.    

 

 

2.3 CONTROLE INTERNO   

 

Silva, Gomes e Araújo (2014) conceituam o controle interno como sendo um instrumento 

que tem por base normativos e procedimentos que determinam como as atividades serão 

desenvolvidas, buscando um nível de rotinas padronizadas para alcançar a eficiência dos 

trabalhos.       

O controle interno é um dos elementos que tem o papel de assegurar a continuidade da 

organização, fornecendo maior confiabilidade aos dados gerados através do acompanhamento 

das rotinas de trabalho, zelando para que sejam reduzidos os riscos de erros e irregularidades 

suscetíveis, além de corroborar para que o planejamento e as metas da instituição sejam 

alcançados (PRASS; VIER, 2017; HENRIQUE et al, 2016).   

A revisão de pesquisas desenvolvidas por diversos autores (SOUZA JÚNIOR; SILVA, 

2016; MANVAILER; DIEHL; LEITE, 2017; GARCIA NETA et al, 2017; MOREIRA; DIAS; 

SOUZA, 2017) permite a conclusão de que as definições adotadas para esse tema seguem uma 

linha parecida, basicamente, consiste na defesa de que essa área é um mecanismo utilizado para 

trazer o equilíbrio gerencial, com o intuito de reduzir os riscos que podem afetar o patrimônio 

de uma instituição.   

 

2.4 CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA   

 

A publicidade é um dos princípios administrativos alicerçado na Constituição Federal de 

1988 e tem como intuito garantir que as informações públicas estejam de fato acessíveis a 

população e, mais do que isso, devem ser apresentadas de modo a retratar a realidade da situação 

financeira e administrativa da entidade.  

Campos, Paiva e Gomes (2013) defendem que a transparência deve ser mais do que o dever 

do governo de prestar contas, deve ser um instrumento capaz de dar a sociedade a oportunidade 

de ter conhecimento do trabalho dos gestores para que possam fazer bem suas escolhas e, de 

certa forma, reduzir os índices de corrupção.   

Uma pesquisa realizada sobre a transparência e controle social na gestão pública identificou 

que a atuação dos sistemas de controle interno pelos Poderes Públicos juntamente com os 
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controles externos serve como reguladores da conduta dos gestores (CULAU; FORTIS, 

2006).    

Na visão de Monteiro (2015) o controle interno deve servir como meio de apoio ao controle 

social, subsidiando os gestores nas tomadas de decisões, devendo estar amplamente presente 

nas rotinas da administração, tendo em vista a importância de gerir os recursos públicos com 

prudência e a preocupação em estar constantemente levando em consideração o cumprimento 

das exigências legais.  

Concordemente, Rôllo (2011) destaca que por fazer parte da Administração Pública, o 

controle interno tem o papel de fornecer informações para que sejam baseadas as tomadas de 

decisões feitas pelos gestores e isso mostra-se importante frente à responsabilidades dos 

mesmos em prezar pela legalidade das operações. Em apoio a essa afirmação, Friedrich, Söthe 

e Matte (2015) descrevem o Controle Interno como um órgão de função preventiva, que 

colabora para diminuir possíveis problemas que a administração poderia enfrentar.  

Para tanto, o Controle Interno na gestão pública deve adotar uma postura que demonstre 

independência, para alcançar seus objetivos com êxito, evitando, detectando e corrigindo 

potenciais falhas (NASCIMENTO et al, 2015; RÔLLO, 2011). 

Dentro desse contexto, algumas normas são fundamentais para entender a atuação do 

controle interno no setor público, portanto, será abordado à frente uma breve contextualização 

de algumas bases legais que norteiam esse instrumento.  

 

2.4.1 Lei nº 4320/1964 – Orçamentos e Balanços 

 

A lei 4320/1964 estabelece os parâmetros a respeito do orçamento e balanços de todas as 

esferas governamentais, instruindo como devem ser elaborados e controlados, dispões também 

que a responsabilidade do controle interno cabe ao Poder Executivo, enquanto que a do controle 

externo é do Poder Legislativo (BRASIL, 1964).  

O art. 75 da lei 4320/64, incube ao Controle Interno, quanto da execução orçamentária, de 

garantir que as receitas e despesas sejam operadas de forma legal, requer que os agentes 

administrativos hajam com fidelidade frente aos recursos públicos e, ainda, que sejam 

cumpridos os planejamentos dos trabalhos.   

Entre outros aspectos, a Lei dos Orçamentos também disciplina como deve ser o 

comportamento das receitas e despesas, bem como suas classificações, que devem ser bem 

observados pelos sistemas de controle. Tanto as receitas quanto as despesas são classificadas 

como Correntes e de Capital, sendo que as despesas correntes são separadas em Despesas de 

Custeio e Transferências Correntes e as despesas de capital são divididas em Investimentos, 

Inversões Financeiras e Transferências de Capital (BRASIL, 1964). 

De acordo com Core (2004) essa lei organiza as receitas e despesas de forma a demonstrar 

a política econômico-financeira do governo e a deixar claro suas ações por meio de programa 

destacando suas funções, atividades e projetos, além do cuidado para que o orçamento contenha 

todos as despesas públicas em face dos princípios de unidade, universalidade e anualidade. 

Sobre as despesas, a Lei as descreve em três tipos de fases, as quais são: (1) Empenho – 

momento em que surge a obrigação do pagamento da dívida, nessa fase deve-se emitir a Nota 

de Empenho com as informações da despesa. (2) Liquidação - quando o objeto da despesa se 

materializa e gera o direito de o credor fazer jus ao pagamento. (3) Pagamento - é o devido 

repasse do crédito, devendo ser despachado pela autoridade competente (BRASIL, 1964). 

O próximo tópico discorrerá sobre a Lei Complementar 638/2018 que disciplina a respeito 

dos Sistemas de Controle Interno no âmbito do estado do Rio Grande do Norte. 
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2.4.2 Lei Complementar 638/2018 – Sistema Integrado de Controle Interno (SICOI) 

 

 A Lei Complementar 638/2018 passa a dizer em seu art 2º que “o Sistema Integrado de 

Controle Interno do Poder Executivo é o conjunto de órgãos, funções e atividades”, tendo como 

órgão principal a Controladoria Geral do Estado (CONTROL), além das Unidades de Controle 

Interno (UCI) (RIO GRANDE DO NORTE, 2018). 

 São finalidades do SICOI verificar se os Planos de Governo estão sendo cumpridos, 

prezar para que a gestão pública seja feita de acordo com os parâmetros legais e que os recursos 

estaduais sejam utilizados com prudência, disseminar a ética, cuidar para que as informações 

estejam ao alcance da população, colaborar com o trabalho do controle externo, entre outras 

coisas. (RIO GRANDE DO NORTE, 2018). 

 Entre suas funções pode-se citar a contribuição para as tomadas de decisões 

governamentais (controle), fiscalização dos atos inconsistentes dos servidores públicos 

(correição), o aprofundamento no estudo de matéria específica para embasar uma opinião sobre 

determinada situação (auditoria), instigar o envolvimento da população nos assuntos de 

interesse social (ouvidoria), promover trabalhos contra a corrupção (prevenção da corrupção) 

(RIO GRANDE DO NORTE, 2018). 

 A CONTROL regerá as Unidades de Controle Interno através de instruções normativas, 

orientações circulares, ordens de serviço e portarias. Além disso, as UCI’s estão incumbidas, 

dentre outras coisas, a fazer com que se cumpra a legislação na execução das atividades 

administrativas, fazer a fiscalização de documentos como contratos e convênios, dar ciência 

das irregularidades à CONTROL, apoiar os demais trabalhos de unidades reguladoras como a 

auditoria, corregedoria, ouvidoria e prevenção da corrupção, solicitar documentos 

indispensáveis ao controle (RIO GRANDE DO NORTE, 2018). 

 A lei complementar 638/2018 ainda disciplina que o ingresso aos cargos de 

controladores, ocorrerá através de prévio exame de capacitação técnica, por meio de concursos 

públicos e provas de títulos além de ter como requisito a formação superior em áreas de 

conhecimento da gestão pública. Aos servidores aptos ao título de controlador, incumbe como 

obrigações desempenhar suas funções de forma independente, séria e imparcial, bem como, 

manter sigilo sobre determinadas informações e obedecer ao Código de Ética e demais normas. 

 

2.4.3 Resolução nº 012/2016 do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte 

(TCE - RN) – Elaboração e Apresentação de Contas Anuais do Governo. 

 

 Como já destacado anteriormente, os agentes públicos são pessoas designadas para gerir 

recursos advindos da população, por esse motivo, como contrapartida, eles devem deixar bem 

claro o que fizeram, ou seja, devem prestar contas de tudo que realizaram. 

 A Resolução nº 012/2016 do TCE RN estabelece a forma padronizada, que deve servir 

como parâmetro para a elaboração e apresentação da prestação de contas anuais, realizadas 

tanto pelo Governador de Estado e pelo Prefeito como também pelos órgãos da administração 

direta e indireta (RIO GRANDE DO NORTE, 2016b). 

 Entre outras disposições, a Resolução apresenta os critérios que devem ser observados 

pelo Governador e Prefeito quando do envio das Contas, como por exemplo, os prazos, as 

documentações que devem estar inclusas, as informações que devem ser evidenciadas, a forma 

pela qual será enviada, entre outros. Destaca ainda os critérios para as contas de Gestão, 
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separando os órgãos jurisdicionados em 10 grupos, os quais devem seguir os mesmos 

ordenamentos. 

 A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, como parte da administração 

indireta deve, portanto, obedecer as diretrizes de tal normativo e o Controle Interno, como um 

instrumento de gestão que auxilia na transparência das informações dessa instituição também 

está incumbida de repassar ao TCE seus demonstrativos. 

 Quanto ao que foi retratado acima, a Resolução apresenta um modelo de como deve ser 

apresentado o Relatório do Controle Interno, o qual deve constar, dentre outros pontos, se o 

trabalho desse órgão conseguiu desenvolver procedimentos que buscassem avaliar se os demais 

setores na instituição atuaram conforme legalidade, eficiência e eficácia e se o seu trabalho 

serviu como suporte ao Controle Externo. Para tanto, essa análise deve observar a regularidade 

de auditorias realizadas, as irregularidades encontradas e as proposições. Após realizadas todas 

as constatações são emitidos os Certificados de Auditoria e o Parecer Técnico Conclusivo. 

  

 

3. METODOLOGIA  

 

Para que uma pesquisa seja desenvolvida é necessário traçar 

procedimentos metodológicos para norteá-la, em outras palavras, consiste em um 

planejamento que visa auxiliar o pesquisador na coleta de dados e a obter as 

informações para chegar a determinada conclusão.  

Com relação a presente pesquisa, que buscou analisar a atuação do Controle Interno na 

gestão da UERN, caracteriza-se como descritiva quanto aos objetivos, uma vez que, de acordo 

com Prodanov e Freitas (2013) esse é um tipo de pesquisa que observa e descreve os fatos como 

eles são, sem manipulá-los, além de buscar descobrir a razão pelo qual algo acontece ou que 

relação ele tem com outros fatos e, ainda de acordo com os autores, a finalidade da pesquisa 

encaixa-se como básica, pois visa colaborar para a aplicação prática de problemas específicos.   

Quanto aos procedimentos, o trabalho é considerado documental e estudo de caso. De 

acordo com Beuren (2013) é documental pois consiste em analisar informações e dar a elas um 

novo sentido de acordo com a pesquisa e, ainda na visão da autora, é estudo de caso pois 

destina-se a profunda compreensão de algo, neste caso representa um estudo único já que 

é voltado apenas para um objeto específico.  

Sua natureza é caracterizada como qualitativa, pois muito embora trabalhe com valores é 

uma pesquisa que traz a interpretação de fatos e não utiliza métodos estatísticos (PRODANOV; 

FREITAS, 2013), além disso, possui uma relação longitudinal com o tempo, já que, consiste 

em um trabalho que investiga informações ao longo de um período, correspondente entre os 

meses de abril de 2017 à abril de 2018 e sua realização se deu no campo, ou seja, no local da 

coleta de dados.  

Para que a pesquisa fosse desenvolvida foi realizado uma entrevista semiestruturada que 

teve como respondente o Presidente da Comissão de Controle Interno (CCI) e apresentou 12 

perguntas abertas, baseadas nos trabalhos de Alves e Moraes Júnior (2016), Souza Júnior e 

Silva (2016) e Montenegro, Oliveira e Lopes (2017), com relação a atuação do órgão na 

Universidade. Foi feito também, uma análise dos processos trabalhados pela UCI, através dos 

relatórios de Extratos de Processos mensais gerados pela unidade dos períodos do mês de abril 

de 2017 à abril de 2018 que estão disponíveis para o público em geral no site da UERN. A 

análise das informações dos extratos tem como intuito demonstrar os tipos de processos que 

ocorreram no período informado, para tanto, foi utilizado o aplicativo Atlas.ti, que dentre outras 
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funcionalidades práticas voltadas à pesquisa qualitativa, permite gerar uma nuvem de palavras 

expostas com um tamanho proporcional a quantidade de vezes que aparece em um documento.  

 

4. ANÁLISE E DISCUSSÕES DOS RESULTADOS 

  

 Para alcançar aos objetivos estabelecidos por esta pesquisa, foi realizado uma entrevista 

com o atual Presidente da Unidade de Controle Interno da Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte. As perguntas foram estruturadas em 3 tópicos, cada um com 4 perguntas. O 

quadro a seguir mostra as questões que compõem o primeiro tópico: 

 

Quadro 1: Ambiente de Controle 

TÓPICOS AUTORES 

1. Reconhecimento da Alta Administração.  (SOUZA JÚNIOR; SILVA, 2016) 

2. Comunicação com os demais órgãos. (SOUZA JÚNIOR; SILVA, 2016) 

3. Atuação pautada por lei. (ALVES; MORAES JÚNIOR, 2016) 

4. Principais áreas de atuação. (ALVES; MORAES JÚNIOR, 2016) 

Fonte: adaptado de Alves e Moraes Júnior (2016) e Souza Júnior e Silva (2016). 

 

 Quanto à questão 1, referente ao apoio da alta administração nos trabalhos do Controle 

Interno, foi respondido que sim, que eles possuem o cuidado com esse órgão e que concedem 

autonomia e independência, além de fornecer os meios necessários para o desempenho das 

atividades como os meios tecnológicos, materiais e pessoal. 

Essa primeira resposta está de acordo com o que diz a Lei Complementar 638/2018 que 

menciona que os servidores que fazem parte dos Controles Internos devem atuar de forma 

independente (RIO GRANDE DO NORTE, 2018) e com Nascimento et al (2015) que 

defendem que a o Controle Interno da Administração Pública deve ter autonomia para que possa 

alcançar melhores resultados. 

 No segundo questionamento, que buscou conhecer a relação com os demais órgãos de 

controle, o Presidente, afirmou que considera a comunicação adequada uma vez que o órgão 

está ligado diretamente a CONTROL e administrativamente à reitoria da universidade, além de 

também manter contato com o Tribunal de Contas do Estado. 

 Ainda ressaltou que a Unidade de Controle do estado faz parte de um sistema integrado de 

controle interno constituído pela lei 638/2018 e que essa comunicação com os demais órgãos 

se dá através de treinamentos ofertados pela CONTROL e o TCE, que contribuem para uma 

boa relação dos controles, além de canais abertos onde estão sempre disponíveis como através 

de e-mails ou mesmo pessoalmente.  

Ao responder que existe uma boa comunicação com os demais órgãos que compõe o 

Sistema de Controle, o Presidente mostra que a UCI está de acordo com o que diz a Lei 

638/2018 sobre as Unidades de Controle estarem incumbidas de apoiar os trabalhos das demais 

unidades reguladoras. 

A pergunta 3 busca analisar se o órgão trabalha obedecendo as legislações pertinentes.  O 

respondente concordou positivamente, afirmando que existem várias legislações estaduais, 

citou como exemplos a Resolução nº 012/2016 do TCE, o Lei Complementar 638/2018 da 
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CONTROL que revogou o Ato Normativo nº 05/1998, devendo ser observados também normas 

a respeito dos processos analisados pela UCI, como a lei nº 8.666/1993 e a nº 10.520/2002 sobre 

as licitações, bem como a lei nº 4.320/1964 que versa sobre o orçamento público.  

Essa resposta vai ao encontro do que diz Silva, Gomes e Araújo (2014), os quais afirmam 

que o controle interno deve se basear em normativos ao exercer suas funções e concorda 

também com Monteiro (2015) que diz que esse órgão é importante ao apoio do controle social 

e por isso deve estar sempre levando em consideração o cumprimento das exigências legais. 

Com respeito a pergunta 4 que tem o objetivo de identificar as funções do Controle Interno, 

foi relatado que as atribuições das UCI’s é de verificar os processos de despesas no âmbito das 

secretarias da unidade. Com relação a universidade, para cada despesa há um processo que é 

passado por alguns departamentos, e nessa movimentação o processo pode ser averiguado pelo 

Controle interno, até mesmo mais de uma vez, caso necessário.  

Também foi dito que está sendo implementado algumas visitas in loco com o intuito de 

fiscalizar a realização de obras para confrontar as despesas processadas com o que está sendo 

construído. Além disso, estão também implementando um manual com um fluxograma das 

operações para que futuramente os fluxos dos processos sejam padronizados para facilitar e 

agilizar sua análise.  

A resposta está de acordo com Roncalio, Alberton e Amaral (2009) que descrevem o 

controle interno como um meio de avaliação do desempenho da gestão e que tem o intuito de 

confrontar o que foi realizado com o que foi planejado, além de também monitorar os processos 

e a atuação da gestão quanto à observância da legislação. 

 Em seguida tem-se o quadro dois que envolve questões referentes aos procedimentos de 

controle que são adotados pela UCI. 

 

Quadro 2: Procedimentos de Controle 

TÓPICOS AUTORES 

5. Procedimentos de rotinas. (ALVES; MORAES JÚNIOR, 2016) 

6. Registro e disponibilidade das informações em 

tempo oportuno. 

(MONTENEGRO; OLIVEIRA; LOPES, 

2017) 

7. Processos presentes nos relatórios. (RIO GRANDE DO NORTE, 2016a) 

8. Nível de relação com o Controle Externo. (ALVES; MORAES JÚNIOR, 2016) 

Fonte: adaptado de Montenegro, Oliveira e Lopes (2017) e Alves e Moraes Júnior (2016).  

 

Quanto à questão 5, sobre os procedimentos de rotinas, o Presidente informou que na 

universidade há uma variedade de processos, onde para cada um há uma legislação específica, 

e suas peculiaridades exigem que os membros entendam como funcionam esses processos e as 

legislações pertinentes para que possam dar um parecer sobre cada um deles. 

Sobre isso Silva, Gomes e Araújo (2014) discorrem que o controle interno é um 

instrumento que busca determinar como as atividades serão desenvolvidas, a fim de que se 

possa alcançar um nível padronizado de rotina e, consequentemente, a eficiência no trabalho. 

A questão 6 diz respeito aos registros das transações e a disponibilidade das informações. 

Quanto a isso, foi respondido que o órgão elabora relatórios mensais, os quais registram todas 

as transações que foram realizadas no mês anterior e que são emitidos e tornados público na 



 
 

555 
 

UERN | Mossoró – RN, 02 a 06 de setembro de 2019 
VI CONgest – Congresso de Economia & Gestão 

página eletrônica da UERN. Além disso, essas informações também ficam disponíveis ao setor 

interno e os processos são guardados no arquivo geral da universidade, onde qualquer pessoa 

pode ter acesso. 

A resposta a essa questão atende ao que é disciplinado pela Resolução nº 012/2016 do TCE, 

que versa sobre a prestação de contas no âmbito do estado, fazendo-se cumprir que as 

informações sejam expostas de forma a obedecer também ao princípio constitucional da 

publicidade. 

A pergunta 7 questiona os tipos de transações que são analisadas. O respondente citou na 

entrevista, que a universidade realiza operações como diárias, auxílio financeiro, ordens de 

serviço, pagamentos de passagens aéreas, folha de pagamento, licitação, aditivos, entre outros. 

Com base nessa resposta, adiante foi apresentado uma nuvem de palavras que demonstra os 

tipos de processos realizados pela universidade. Como já comentado, a nuvem foi elaborada 

através do aplicativo Atlas.ti, o qual faz a dispersão das palavras, deixando-as em um tamanho 

proporcional a quantidade de vezes que elas aparecem. 

 

Figura 1 - Nuvem de Palavras sobre processos realizados pela Universidade. 

 

 
  Fonte: elaborado pelos autores (2018). 

 

Nota-se, portanto, que o tipo de processo com maior quantidade são as Diárias, que 

apresentou 1.050 registros, seguidos das Ordens de Serviços com 573 e a Folha de Pagamento 

com 405, o que permite concluir que a maior quantidade de processos está voltada às despesas 

com pessoal. As demais palavras como Medições, Inscrições, Taxas, Energia, Restituição, são 

processos que se apresentaram com menor frequência. O devido registo dos processos está em 

consonância com a Resolução nº 012 do TCE, visto que os mesmos fazem parte da prestação 

de contas do Poder Executivo e servem como meio de apuração do desempenho da instituição. 

Ainda sobre os processos, também são contemplados na Resolução 011/2016 do Tribunal 

de Contas do Estado que trata da elaboração e composição dos mesmos, onde define como 

devem ser desenvolvidos e que tipos de documentos são necessários (RIO GRANDE DO 

NORTE, 2016a). 

O item 8, busca saber o nível de relação com o controle externo. Foi respondido, que quem 

tem o maior contato com o controle externo é a CONTROL por ser ele a responder pelo governo 
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do Estado, mas que no órgão já foram realizadas auditorias de controle externo do Tribunal de 

Contas do Estado e que também passam por treinamentos.  

Relatou ainda que outra forma de controle externo é a população em si, que apesar da sua 

participação no controle dos recursos públicos ser embrionária, há um grande potencial de 

progredir. Nesse aspecto, o Presidente conta que recentemente foi realizado um ciclo de 

palestras com o intuito de orientar a sociedade quanto a importância do controle social, uma 

vez que quanto mais pessoas passam a observar como está sendo gasto os recursos públicos 

maior a tendência de o gestor se dispor a atender os normativos jurídicos de uma forma geral. 

Quanto ao que foi respondido sobre a população ser um dos meios de controle externo, 

essa afirmação confirma o conceito da Teoria da Agência na perspectiva de Pinto et al (2014) 

ao ligar essa teoria com a relação entre os governantes e a sociedade, onde os gestores por 

possuírem maior poder de informação sobre os recursos públicos tendem a negligenciar os 

interesses sociais, por esse motivo, a sociedade deve ter maior consciência da importância de 

sua participação sobre a gestão pública. 

O quadro a seguir aborda questões sobre avaliações de risco e tem como intuito saber se o 

Controle Interno adota ações nesse sentido e se sim, de que forma isso pode colaborar com a 

gestão da universidade. 

 

Quadro 3: Avaliação de Risco 

TÓPICOS AUTORES 

9. Contribuição dos procedimentos para a gestão dos 

gastos. 

(SOUZA JÚNIOR; SILVA, 2016) 

10. Mensuração e tratamento dos riscos identificados. (SOUZA JÚNIOR; SILVA, 2016) 

11. Instauração de sindicância para apuração de 

responsabilidades em ocorrência de fraudes. 

(SOUZA JÚNIOR; SILVA, 2016) 

12. Políticas de natureza preventiva contra riscos. (SOUZA JÚNIOR; SILVA, 2016) 

Fonte: adaptado de Souza Júnior e Silva (2016). 

 

 Para a pergunta 9, que questiona sobre a contribuição dos procedimentos usados na UCI 

para a gestão dos gastos da UERN, o Presidente afirmou que essa contribuição se dá na medida 

em que se identifica que ocorreu uma falha em algum processo e que poderia acarretar prejuízo 

a universidade e, por ter sido detectado, acaba evitando que a instituição passe por vindouros 

problemas no âmbito do TCE. 

Da mesma forma, para Prass e Vier (2017) e Henrique et al (2016) o controle interno deve 

atuar de modo a cuidar para que os riscos de erros e irregularidades sejam minados e dessa 

forma contribuir para o planejamento da instituição e o alcance suas metas administrativas. 

 O item 10 diz respeito ao nível de prioridade dada aos riscos identificados. Quanto a 

isso, foi respondido que há o cuidado em dar prioridades aos processos propensos à riscos, que 

já se tem conhecimento dos quais possuem maior grau de dificuldade, e nesse sentido, é imposto 

maior tempo sobre eles, portanto, enquanto os demais processos demoram cerca de 20 à 30 

minutos para ser analisados, esses outros requer dois ou três dias para que sejam vistos com 
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maior cautela, tendo sempre o cuidado de repassar os resultados o mais rápido possível para 

atender o tempo determinado da contabilidade pública e assim não atrasar os processos. 

Essa resposta relaciona-se com o que diz Nascimento et al (2015) e Rôllo (2011) que 

defende que o Controle Interno deve buscar alcançar seus objetivos, ao passo que evita, detecta 

e corrige potenciais falhas nos processos rotineiros da administração. Além disso, também 

percebe-se que a atuação relatada obedece a Resolução 012/2016 do TCE - RN quanto ao 

cuidado que se deve ter com o cumprimento de prazos e as documentações para a prestação de 

contas. 

 A questão 11 busca identificar se a unidade instaura sindicância em casos de ocorrência 

de fraudes.  Para tanto, o Presidente respondeu que dentro da universidade existe um órgão 

responsável por esse trabalho e, portanto, ao identificar alguma fraude a UCI expõe essa 

informação no parecer que é elaborado para cada processo e sugere as autoridades competentes, 

nesse caso o ordenador de despesa e ao próprio reitor, a abrir um processo administrativo ou 

sindicância para apurar os fatos, escutar as partes e punir os responsáveis. Sendo assim, a função 

do Controle Interno, nesse caso, é opinar e sugerir que seja feito esse procedimento. 

 Quanto a esse assunto, apesar de não serem os responsáveis por ações corretivas como 

a instauração de processos administrativos para apurar os autores de determinada falha, 

percebe-se que o Controle Interno não deixa de ter um papel importante, nesse caso, trata-se da 

função destacada por Rôllo (2011) que é a de repassar informações que sirvam de embasamento 

para a tomada de decisão dos gestores. 

 A pergunta 12, procurou identificar se existem políticas de prevenção ou detecção a fim 

de diminuir os riscos. A resposta a esse item foi positiva, o respondente relatou que no início 

do ano foi desenvolvido pelo Controle Interno o primeiro planejamento anual do órgão, onde 

foi montado uma matriz de risco com a ajuda de um questionário aplicado em determinados 

setores da universidade para que pudesse ser identificado os processos com maior risco também 

na visão deles. 

 Essa resposta confirma os conceitos de Controle Interno adotados por diversos autores, 

que descrevem esse setor como um mecanismo que colabora para o equilíbrio gerencial na 

medida em que desempenha funções para reduzir riscos que podem afetar o patrimônio de uma 

instituição (SOUZA JÚNIOR; SILVA, 2016; MANVAILER; DIEHL; LEITE, 2017; GARCIA 

NETA et al 2017; MOREIRA; DIAS; SOUZA, 2017). 

 Com base no que foi exposto e de acordo com as respostas aos questionamentos, será 

apresentado abaixo as considerações finais com os principais pontos encontrados no 

desenvolvimento da pesquisa, bem como as sugestões para trabalhos futuros e as limitações 

encontradas. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 O presente artigo teve como objetivo geral analisar de que forma o Controle Interno atua 

no âmbito da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, e de modo específico, 

identificar as funções desempenhadas pelo controle interno, verificar os procedimentos de 

rotina que são utilizados e analisar o controle das operações realizadas pela universidade. 

 De acordo com os resultados, percebe-se que a pesquisa atingiu aos seus objetivos, ao 

demonstrar que o Controle Interno trabalha de forma independente, que possui uma boa 

comunicação com os demais órgãos do Sistema de Controle do Estado, que busca exercer suas 

funções de acordo com o que ditam as legislações cabíveis e por identificar que as suas 

atribuições consistem em analisar os processos das transações ocorridas na instituição, fazendo 
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disso sua principal atividade de rotina, juntamente com a verificação da conformidade desses 

procedimentos com a legislação, a fim de realizar a devida fiscalização dos mesmos. 

 Para além disso, notou-se também que os procedimentos adotados pela UCI são 

realizados com o intuito de contribuir na gestão na universidade por meio de detecção de falhas 

e avaliações de risco e que na ocorrência dessas situações é feito o devido procedimento de 

repasse de informação para autoridades competentes a fim de apurar os fatos e punir os 

responsáveis. 

 A pesquisa também identificou que a UCI busca atingir um padrão de rotina eficaz, 

assegura que os processos analisados sejam registrados e disponíveis, processos esses como 

diárias, auxílio financeiro, ordens de serviço, folha de pagamento, licitação e aditivos, que 

foram apresentados por meio da nuvem de palavras desenvolvida através do aplicativo Atlas.ti. 

Foi verificado ainda, na análise desses processos, no período selecionado que a maior 

quantidade de registros refere-se as diárias, folha de pagamento e ordens de serviços. 

 Ademais, como sugestões para trabalhos futuros recomenda-se fazer uma análise das 

despesas apresentadas pelos relatórios de extrato de processos ou ainda, analisar a atuação dos 

demais setores que fazem parte da administração interna da universidade. Como contribuição, 

a pesquisa possibilitou o conhecimento desse órgão que, apesar de fazer parte da instituição, 

muitas vezes é desconhecido pelos alunos. Quanto as limitações ao desenvolvimento da 

pesquisa pode-se citar a quantidade de relatórios disponíveis e a falta de material bibliográfico 

com respeito à Lei Complementar nº 638/2018 e a Resolução nº 012/2016 do TCE RN, por se 

tratarem de dispositivos recentes. 
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Resumo 

Este estudo investiga como a informação contábil vem se apresentando no âmbito 

administrativo e sua presença na tomada de decisão. Tem como objetivo geral identificar qual 

a influência da Contabilidade no processo decisório em um supermercado da cidade de 

Russas/Ce. Trata-se de uma pesquisa qualitativa realizada através do método estudo de caso, 

no qual foi utilizado como instrumento de coleta de dados a entrevista semiestruturada para 

identificar como o gestor utiliza as informações contábeis no dia-a-dia da empresa e qual a sua 

relevância para um bom desempenho empresarial. Os dados foram coletados em um único 

supermercado do referido município, tendo como sujeito dessa pesquisa o gerente do 

estabelecimento. Como resultado evidenciou-se a presença e o uso das informações contábeis 

no desempenho das funções da empresa, sendo elas consideradas relevantes para a organização 

de modo que as decisões são tomadas de acordo com a indicação do profissional contabilista. 

Também foi constatado que ainda existe uma grande dificuldade de interpretação dos relatórios 

contábeis, sendo necessária a abordagem de uma linguagem de mais fácil compreensão. Ao 

final desse estudo conclui-se que a Contabilidade é de extrema necessidade para os 

administradores, pois suas informações conseguem proporcionar à empresa um melhor 

desempenho, tornando-a altamente forte e competitiva. 

Palavras-chave: Contabilidade; Tomada de Decisão; Contabilidade Gerencial. 
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Abstract 

This study investigates how the accounting information is presented in the administrative scope 

and its presence in the decision making. Its main objective is to identify the influence of 

Accounting in the decision process in a supermarket in the city of Russas / Ce. It is a qualitative 

research carried out using the case study method, in which the semi-structured interview was 

used as a data collection instrument to identify how the manager uses the accounting 

information in the day-to-day business of the company and what its relevance for a good 

business performance The data were collected in a single supermarket of said municipality, 

having as subject of this research the manager of the establishment. As a result, the presence 

and use of the accounting information in the performance of the company's functions was 

evidenced, being considered relevant for the organization so that the decisions are made 

according to the accounting professional's indication. It was also found that there is still a great 

difficulty in interpreting the accounting reports, and it is necessary to approach a language that 

is easier to understand. At the end of this study it is concluded that Accounting is of extreme 

necessity for the administrators, because its information can give the company a better 

performance, making it highly strong and competitive. 

Key words: Accouting; Decision-Making; Management Accounting. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Atualmente é possível identificar o quanto a sociedade é competitiva no meio corporativo 

e repleto por novos desafios diariamente, tornando-se necessário que os gestores de empresas 

busquem cada vez mais por informações para as tomadas de decisões, informações essas como 

auxílio para investimentos, cálculos de custos, ou qualquer que seja a decisão a se tomar. Dessa 

maneira pode-se observar que a contabilidade é uma fonte capaz de auxiliar o controle das 

empresas, pois as informações dadas pela mesma ajudam a todos os envolvidos a aperfeiçoarem 

os processos de desempenho das entidades e contribuir para o desenvolvimento das 

organizações (FIGUEIREDO E CAGGIANO, 1997; BEUREN, 2000). 

A crescente diversificação da concorrência no mercado, e o processo de globalização levam 

as organizações a buscarem investir em meios para adquirir informações para o processo 

decisório. Dentre as ferramentas utilizadas está uma vertente da contabilidade que é a gerencial, 

ramo das Ciências Contábeis que se originou em meio à revolução industrial como um 

complemento para a Contabilidade Financeira. As primeiras instituições americanas a 

desenvolverem sistemas contábeis gerenciais foram às tecelagens de algodão mecanizadas, que 

surgiram após 1812. Desde então, a Contabilidade Gerencial vem evoluindo e apresentando um 

papel importante quanto a necessidade de controle, variando dessa maneira ao grau de 

complexidade das operações de cada organização. (PAMPLONA, 1986). 

Padoveze (2000) esclarece que a Contabilidade Gerencial é responsável por detectar, 

avaliar, quantificar, e esclarecer informações que sejam capazes de auxiliar os gestores a 

alcançarem os seus objetivos organizacionais. Estudo de autores como Atkinson et al (2000), 

Horngren et al (2004), Iudícibus (2009) e Padoveze (2010) afirmam que a contabilidade 

gerencial é utilizada como um mecanismo pelos administradores para o processo decisório, pois 

suas ferramentas permitem uma rápida e objetiva interpretação dos dados e características da 

empresa. 
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Sabendo da relevância das informações contábeis como instrumento útil para o apoio 

ao processo de tomada de decisão, o presente trabalho aborda a seguinte questão de pesquisa: 

Qual a influência da contabilidade para o processo decisório de um supermercado na cidade de 

Russas/CE? Tendo como objetivo identificar a influência da contabilidade no processo 

decisório dessa empresa, demonstrando a importância das informações contábeis e a relação no 

processo de tomada de decisão. 

Esse trabalho se torna relevante à medida que a contabilidade se apresenta como uma 

ferramenta ímpar de auxílio aos usuários da informação contábil em suas tomadas de decisões, 

e avaliações sobre os negócios, trazendo dessa maneira benefícios e sendo capaz de fornecer 

informações que os ajudam a planejar e controlar as operações da empresa e o controle de seus 

recursos. 

A presente pesquisa estrutura-se em cinco seções, em sua primeira seção apresenta-se a 

temática que será objeto de estudo, em sequência têm-se o referencial teórico que dá 

embasamento para certificar a temática em questão. Na terceira seção destaca-se a metodologia 

que foi escolhida para desenvolver a problemática levantada, a sequência está marcada pelos 

resultados que foram encontrados e obtidos no estudo de caso, e por fim, é exposto as 

considerações finais. 

 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 2.1 A CIÊNCIA CONTÁBIL  

 

Nos primórdios, quando a contabilidade era utilizada de forma rudimentar, o homem 

tinha a necessidade de contar seus rebanhos, estocar seus instrumentos de pesca e caça, como 

também tinha a curiosidade de mensurar o tempo, em dias, meses e anos. Em meio a monotonia 

do inverno, o homem se depara com um pequeno monte de pedrinhas e começa a separa-las, 

uma para cada cabeça de ovelha. Após o término dessa missão, o homem guarda o conjunto de 

pedrinhas, pois o mesmo representava a sua riqueza num determinado momento. 

Desta forma, a contabilidade ia se fazendo presente de modo despercebido e 

inconsciente, se introduzindo no meio da civilização. Ia ganhando cada vez mais espaço 

conforme as relações interpessoais iam surgindo e o mercado dos negócios ia se desenvolvendo, 

e dessa forma foi capaz de observar o auxílio que a Ciência Contábeis é capaz de garantir aos 

seus usuários nas tomadas de decisões (IUDÍCIBUS; MARION, 2009). 

Mesmo existindo desde os primórdios da civilização, Iudícibus e Marion (2009) 

percebem um desenvolvimento muito lento na contabilidade ao longo dos séculos. Somente em 

torno do século XV, que conseguiu atingir um nível de desenvolvimento explícito, sendo 

chamada de fase lógica-racional ou até mesmo a fase pré-científica da Contabilidade. 

Foi nesse mesmo período que surgiu o método das partidas dobradas, criado por um 

monge franciscano e matemático italiano chamado Luca Bartolomeo de Pacioli, considerado o 

“pai da Contabilidade”. Embora conhecido como o criador do método, segundo Schmidt (2000) 

o Frei Luca Pacioli foi na verdade, o primeiro grande divulgador desse Sistema Contábil de 

registro.  O método das partidas dobradas continua sendo utilizado até os dias de hoje, devido 

sua facilidade de entendimento dos registros, tornando-se um marco no desenvolvimento da 

Contabilidade. 

Outro marco significativo na história da contabilidade, foi a Revolução Industrial. 

Muitas modificações no sistema fabril e de produção em massa aconteceram nesse período, 
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foram feitos investimentos em máquinas e equipamentos, ativos fixos no processo de 

fabricação, atingindo diretamente a Contabilidade. De acordo com Oliveira et al (2003) as 

informações financeiras passaram a ser solicitadas cada vez mais por acionistas, investidores, 

credores e pelo governo e as grandes exigências de recursos também levou à criação de ações 

e tempo depois, às auditorias obrigatórias. 

No Brasil, a primeira regulamentação da profissão contábil surgiu em 1770 através de 

uma carta lei expedida por Dom José, rei de Portugal, que obrigava o registro da matrícula de 

todos os guarda-livros, como eram chamados os contadores, na junta comercial. Atualmente, 

as funções da contabilidade vão muito além do âmbito fiscal, tomando forma e importância 

vital para as empresas, num mercado de economia complexa, disponibilizando informações 

precisas e fidedignas, influenciando as tomadas de decisões, além de ganhar destaque no 

mercado em Auditoria e Controladoria. Essa Contabilidade moderna, inserida num mundo 

repleto de novas tecnologias e globalizado, está em constante mutação e atualização.  

 

2.2 A CONTABILIDADE NA TOMADA DE DECISÃO 

 

No atual contexto empresarial, a informação é um recurso fundamental, podendo 

representar uma vantagem competitiva para determinadas organizações devido aos benefícios 

que uma informação precisa e tempestiva é capaz de garantir aos usuários. (McGEE e 

PRUSAK, 1994; BEUREN, 2000). Entre as várias fontes de informação existentes nas 

empresas, a contabilidade vem apresentando importante destaque dentro destas organizações, 

independentemente de seu porte. 

Como ciência responsável por todo o processo de mensuração, registro e comunicação 

dos fatos que envolvem a atividade empresarial (CARVALHO e NAKAGAWA, 2004), a 

contabilidade tem como principal função fornecer aos gestores informações relevantes, a fim 

de capacitá-los a alcançar os objetivos da organização com o uso eficiente de seus recursos 

(BEUREN, 2000). 

A Contabilidade vem se caracterizando como uma das ferramentas mais úteis aos 

administradores no processo de tomada de decisão, possibilitando que a partir do conhecimento 

de fatos passados, os procedimentos futuros sejam planejados de modo que as melhorias sejam 

alcançadas ou pelo menos buscada com maior segurança (FIGUEIREDO E CAGGIANO, 

1997). 

Segundo Silva (2009) a contabilidade é importante não apenas para controlar o 

patrimônio, mas também para administrar as tomadas de decisões nos negócios. Marion (2009) 

ressalta a contabilidade como a linguagem dos negócios, visto que, mede os resultados das 

empresas e avalia o desempenho dos negócios, dando orientação para tomada de 

decisões,relacionando que uma empresa sem uma boa contabilidade é como um barco perdido 

em alto mar, o que nos remete a sua importância para as organizações. 

A contabilidade representa um instrumento que auxilia a administração a tomar 

decisões. Ela coleta os dados econômicos, mensurando-os monetariamente, registrando-os e 

sumarizando-os em forma de relatórios ou comunicados, contribuindo para tomada de decisões 

(MARION, 1988). Nesse contexto, a experiência do administrador deixa de ser um fator 

decisivo, necessitando de informações reais, para direcionar o seu processo decisório. Tais 

informações se fazem presente nos relatórios elaborados pela contabilidade. 

É comum os administradores tomarem decisões imprescindíveis para o sucesso de sua 

empresa, sem considerar as informações que as demonstrações contábeis oferecem. O que não 
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vai de acordo com o pensamento de Simon (1970) quando se refere a informação contábil como 

um instrumento importante de que dispõe o administrador para rever suas atividades.   

Meigs, Johnson e Meigs (1977) acrescentam que as informações contábeis são úteis em 

todas as áreas de controle gerencial: planejamento, ação, controle e avaliação. Esse sistema de 

informação pode conferir a qualquer empresa, independentemente do porte, maior segurança 

no processo de tomada de decisões (DEITOS, 2003). 

É preciso que o administrador, no desempenho de suas funções, obtenha informações 

que lhe permitam acompanhar o desenvolvimento das atividades e avaliar os resultados 

decorrentes dessas ações, traçando metas e políticas que possibilitem o alcance de seus 

objetivos. De acordo com Pitela (2000) a contabilidade pode oferecer tais informações, daí a 

importância de se estabelecer a relação entre a contabilidade e a administração. 

As informações contábeis possibilitam a análise de desempenho e de monitoramento 

dos resultados, proporcionando segurança nas operações presentes e futuras. Liczbinski (2002) 

aponta a informação como principal matéria-prima dos gestores no processo decisório, pois 

através da informação o gestor diminui seus riscos, conseguindo reduzir sua margem de erros 

de decisões. 

Oliveira (1993) refere-se à informação como um instrumento que permite ao executivo 

tomar decisões, de forma que, quando trabalhada corretamente gera decisões relevantes. Nesse 

viés, Silva (2009) ressalta que um sistema de informações estruturado, que produz informações 

quantitativas e qualitativas, dá ao administrador condições para conduzir suas decisões. Assim, 

para gerenciar um negócio baseado em informações reais, faz-se necessário um sistema de 

informações bem estruturado. 

Para muitos administradores, o objetivo da Contabilidade é somente atender à legislação 

fiscal e societária e à escrituração dos livros fiscais, trabalhistas e previdenciários. O que de 

fato são obrigações da contabilidade e não sua única finalidade. Conforme Franco (1989) a 

contabilidade tem a função de controlar os fatos ocorridos no patrimônio de uma empresa, por 

meio do registro, da classificação, da demonstração expositiva, da análise e da interpretação 

desses fatos, com o objetivo de oferecer informações sobre a composição do patrimônio, suas 

variações e o resultado econômicas decorrente da gestão da riqueza patrimonial. 

Oliveira, Müller e Nakamura (2000) complementa que a contabilidade além de gerar 

informações, permite explicar os fenômenos patrimoniais, construir modelos de prosperidade, 

efetuar análises, controlar, prever e projetar exercícios seguintes, entre tantas outras funções. 

Ainda não foi criado nenhum sistema de registro, controle e análise patrimonial para a gestão 

do patrimônio das empresas que seja mais eficiente do que a Contabilidade (FORTES, 2001). 

Marion (2009) descreve a contabilidade como o instrumento que fornece o máximo de 

informações úteis para a tomada de decisões dentro e fora da empresa. Tais informaçõesdevem 

ser úteis para prever, comparar, avaliar a capacidade de uma empresa em gerar riqueza futura e 

julgar a habilidade do administrador em utilizar os recursos da empresa com eficiência no 

atendimento de seu objetivo principal (SANTOS, 1998). 

Neste contexto do papel e da utilidade das informações contábeis se faz presente o 

profissional contabilista. O contador pode identificar a melhor forma de contribuir para que a 

organização alcance seus objetivos, a partir do conhecimento das variáveis que influenciam o 

processo decisório nas organizações (PAIVA, 2000). 

Esse profissional desempenha um papel estratégico dentro de uma organização, pois 

além de elaborar os relatórios contábeis e financeiros, podem fazer com que os gestores 

consigam entender o que esses relatórios estão informando, interpretar essas informações e 

adequá-las às tomadas de decisão. 
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Para Iudícibus e Marion (2002) o papel do contador está voltado à produção e 

gerenciamento das informações que são úteis no processo decisório. A necessidade de 

informações que norteiem o desenvolvimento do negócio faz-se valer da prática contábil como 

instrumento para o planejamento organizacional. 

Assim, uma organização bem administrada tem como base principal a contabilidade, 

fazendo das informações geradas, um relevante instrumento para a tomada de decisão, 

contribuindo, assim, para a redução de incertezas no momento da escolha. 

No entanto, mesmo sendo vista como um instrumento de controle e planejamento, a 

mesma só será de fato construtiva para o gerenciamento das empresas, se existirem a 

participação efetiva do contador que deve ser um profissional que acompanhe constantemente 

a evolução econômica e financeira das empresas. 

 

2.3 CONTABILIDADE GERENCIAL  

 

A Contabilidade Gerencial é o processo de identificação, mensuração, análise e 

comunicação de financeiros utilizada pelo administrador para o planejamento e controle da 

empresa, para se assegurar de uma gestão adequada dos recursos (PADOVEZE, 2000). É um 

campo de atuação da Contabilidade que tem como objetivo oferecer informações aos 

administradores de empresas para auxiliá-los em suas funções gerenciais, visando uma melhor 

utilização dos recursos econômicos da empresa, através de um apropriado controle dos 

materiais efetuado por um sistema de informação gerencial (CREPALDI, 2004). 

Surgiu em meio a revolução industrial como complemento a uma outra vertente das 

Ciências contábeis, a Contabilidade financeira, e desde a segunda metade do século XX até os 

dias atuais, sua tendência dominante nesse ramo tem sido o uso de dados contábeis cada vez 

mais detalhados, gerados internamente para orientar o processo decisório da instituição. 

A Contabilidade gerencial tem apresentado constante evolução quanto ao seu objetivo 

e posicionamento no processo de planejamento e escolhas dentro da organização. A mesma 

vem ganhando destaque especial na medida em que deve estar capacitada a produzir 

informações estratégicas, capazes de apoiar adequadamente o processo decisório que servirão 

para direcionar as ações futuras na empresa (WARREN; REEVE; FESS, 2001). 

Padoveze (2003) a define como um dos instrumentos mais poderosos para subsidiar a 

administração de uma empresa, pois seus relatórios alcançam os diferentes níveis hierárquicos 

e funcionam como ferramentas indispensáveis nas tomadas de decisões, causando forte 

influência no processo de planejamento estratégico empresarial e no orçamento.   

De acordo com Atkinson et al. (2000) essa área da contabilidade é citada por vários 

autores por apresentar uma grande participação na administração de qualquer entidade, 

principalmente para o resultado direto da administração, pois suas ferramentas permitem uma 

rápida e objetiva interpretação dos números da empresa. 

Estudos de autores como Atkinson et al (2000), Horngren et al (2004), Iudícibus (2009) 

e Padoveze (2010) coincidem ao afirmar que a Contabilidade gerencial é utilizada como grande 

ferramenta dos gestores para o processo decisório e tomada de decisão. Segundo Horngren et 

al (2004) os gestores se favorecem quando a contabilidade fornece informações que os ajudam 

a planejar e controlar as operações da instituição.   

A Contabilidade Gerencial é uma ferramenta fundamental na empresa e oferece 

importante suporte aos gerentes no cumprimento de suas atribuições, no que concernem as 

atividades de planejamento, direção, movimentação e controle. No entanto, constata-se a 

existência de baixa aderência da implantação e melhoria das técnicas contábeis e de conceitos 
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de Contabilidade Gerencial nas empresas (SOUZA; LISBOA; ROCHA. 2003; GUERREIRO 

et al., 2005). Para Padoveze (2010) se existe a contabilidade, se existe a informação contábil, 

mas ambas não são utilizadas no processo administrativo e gerencial, o gerenciamento contábil 

não existe. 

Outro ramo da Contabilidade muito usado para o apoio a tomada de decisão é a 

Contabilidade financeira. A Contabilidade financeira aparece juntamente com a gerencial como 

os dois ramos da contabilidade mais utilizados nas empresas para o processo decisório. As 

mesmas estão interligadas, porém os seus métodos apresentam propósitos e usuários diferentes. 

As informações fornecidas pela contabilidade gerencial são mais voltadas para os usuários 

internos da organização, já as informações da contabilidade financeira são mais voltadas aos 

usuários externos, ambas estão relacionadas e alimentadas com informações imprescindíveis 

para os mais diversos usuários (PADOVEZE, 2010).  

Vale ressaltar que independente do ramo, o objetivo é o mesmo: abastecer o gestor com 

informação relevante sobre o seu negócio. Silva e Ordones (2014), afirmam que as duas áreas 

da Contabilidade servem como ferramentas de informações econômicas, estando uma a serviço 

dos usuários internos e a outra à disposição dos usuários externos, de tal modo que ambas são 

capazes de demonstrar a situação financeira da empresa, embora cada uma atenda a públicos 

diferentes. 

 

3 METODOLOGIA 

 

A abordagem apresentada frente aos procedimentos metodológicos é de grande 

relevância em um trabalho científico, pois a utilização dos métodos e a forma como eles serão 

conduzidos pelo pesquisador são fatores fundamentais em qualquer pesquisa. Silva (2003) 

define Método como etapas organizadas para investigação da verdade, para atingir determinada 

finalidade de forma mais hábil, segura e perfeita. É o processo que se deve impor aos diferentes 

meios necessários para atingir um certo fim ou um resultado desejado (CERVO, 2007). 

O presente estudo tem como objetivo identificar a influência da contabilidade no 

processo decisório em um supermercado localizado na cidade de Russas-CE. Quanto aos 

objetivos dessa pesquisa ,trata-se de uma pesquisa descritiva, pois busca demonstrar a 

importância das informações contábeis e a relação das mesmas no processo de tomada de 

decisão.  

De acordo com Vergara (2000) a pesquisa descritiva expõe as características de 

determinado fenômeno ou amostra, estabelecendo relações entre variáveis e definindo sua 

natureza. A mesma não tem a função de explicar os fenômenos que descreve, mas preocupa-se 

em expor a natureza e particularidades do que se é pesquisado muito embora sirva de base para 

tal explicação. 

Esta investigação utiliza o método de estudo de caso como procedimento metodológico, 

tendo como sujeitos os gestores do supermercado em estudo. Como referência para esse 

procedimento, apresentam-se as contribuições de Yin (2001) que caracteriza o estudo de caso 

pelo estudo intenso dos fatos de investigação, permitindo um amplo e específico conhecimento 

da realidade e dos fenômenos pesquisados.  

Beuren (2003) acrescenta que a pesquisa do tipo estudo de caso caracteriza-se 

principalmente pelo estudo concentrado de um único caso. A autora explica que este estudo é 

preferido pelos pesquisadores que desejam aprofundar seu conhecimento a respeito de 

determinado caso específico. 
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Para a coleta de dados foi utilizado como instrumento a entrevista semiestruturada, 

quede acordo com Triviños (1987) se caracteriza por um conjunto de perguntas ou questões 

definidas em um roteiro flexível em torno de um ou mais assuntos do interesse de uma pesquisa 

para elucidação de seu objeto. 

A entrevista é um encontro entre duas pessoas, a fim de que uma delas obtenha 

informações a respeito de determinado assunto, mediante uma conversação de natureza 

profissional. Tem como objetivo principal a obtenção de informações do entrevistado, sobre 

determinado assunto ou problema (MARCONI; LAKATOS, 2010). 

A abordagem desta pesquisa é de natureza qualitativa, pois de acordo com Bogdan e 

Biklen (1994) a mesma favorece o entendimento dos comportamentos a partir da compreensão 

dos sujeitos da investigação e recolhem normalmente os dados em função de um contato 

aprofundado com os indivíduos. Esse tipo de pesquisa busca analisar fatos e descobrir as causas 

de certo problema, o porquê de eles acontecerem. 

O uso do método qualitativo é muito comum na Contabilidade, pois, a Contabilidade é 

uma ciência social, portanto nem sempre é exata, apesar de lidar com números (BEUREN, 

2003). O seu uso é ocasionado principalmente porque se importa com a busca do 

comportamento dos acontecimentos sem a utilização de métodos quantitativos para avalição 

dos resultados encontrados. 

A análise dos dados se deu mediante o confronto da fala do entrevistado com a teoria 

apresentada no referencial teórico deste estudo, buscando identificar se a contabilidade 

apresenta influência ou não no processo decisório da empresa em estudo. 

 

4. RESULTADOS 

 

Este trabalho tem como objetivo identificar qual a influência da Contabilidade no 

processo decisório em um supermercado da cidade de Russas/CE. Para obtenção do objetivo de 

pesquisa, foi realizada uma entrevista semiestruturada com o gerente do supermercado em 

estudo, a fim de descobrir em quais momentos as informações contábeis estão presentes nos 

momentos de tomada de decisão e qual a importância das mesmas para o desempenho do 

trabalho na empresa. 

A primeira parte da entrevista abordou a caracterização do entrevistado. O mesmo tem 

39 anos de idade, é do gênero masculino, possui graduação em Matemática e atua a 8 anos na 

função de gerente na empresa. 

A segunda parte buscou identificar a importância da Contabilidade e o modo como é 

utilizada no processo decisório da instituição. Para isso foi elaborada as seguintes questões que 

serão discorridas a seguir, usando as respostas do gestor e o embasamento teórico utilizado na 

pesquisa. 

Sobre a função da Contabilidade na empresa, o gerente esclarece que a mesma exerce a 

função fiscal e tributária referente à entrada e saída de notas, fechamento do mês, pagamento 

de impostos, folha de pagamento e na análise de custos fiscais.  

Quando questionado sobre a utilização das informações passadas pela Contabilidade no 

processo decisório da empresa, as mesmas são utilizadas nas dúvidas em relação às notas fiscais 

e na compra de mercadoria.  O gerente explica que essas informações auxiliam principalmente 

na procura de melhores preços e impostos e na precificação dos produtos. E ainda ressalta que 

o conhecimento dos custos se faz fundamental para saber, por exemplo, se o preço do produto 

é rentável, se é possível reduzir alguns custos, ensejar controles a níveis diversos, auxiliar 

programas de minimização de custos, melhorar níveis de produtividade etc. 
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Em um mercado bastante competitivo, o conhecimento e a atuação administrativa são 

fatores determinantes para o sucesso de uma empresa. Sendo assim não se pode recusar um 

bom plano para os cálculos de custos, pois eles são ferramentas auxiliares para uma boa 

administração e lucratividade (MEGLIORINI, 2002). 

Com um maior desenvolvimento das organizações, a Contabilidade de Custos vem 

sendo vista como uma eficiente forma de auxílio no desempenho das empresas, alcançando um 

elevado nível gerencial. A mesma apresenta duas funções relevantes que é o auxílio ao Controle 

e a ajuda a tomadas de decisões. No que se refere ao Controle, fornece dados para o 

estabelecimento de padrões, orçamentos e outras formas de previsão e, num estágio seguinte, 

acompanha efetivamente esses dados para comparação com os valores anteriormente definidos 

(MARTINS, 1978). 

O gestor se mostrou satisfeito diante da colaboração da Contabilidade no desempenho 

do seu trabalho, o mesmo concordou que as informações contábeis suprem as necessidades da 

organização e ainda acrescentou que se não fossem os serviços da Contabilidade não 

conseguiriam trabalhar da forma correta. 

Percebe-se através da fala do entrevistado que a gestão de uma organização não é uma 

tarefa fácil, mas com uma Contabilidade bem elaborada, com as informações certas e um 

profissional extremamente qualificado, pode ter o processo decisório facilitado. 

 Padoveze (2003) corrobora com esse pensamento quando define Contabilidade 

Gerencial como um dos instrumentos mais poderosos para subsidiar a administração de uma 

empresa. Seus relatórios abrangem os diferentes níveis hierárquicos e funcionam como 

ferramentas indispensáveis nas tomadas de decisões, causando forte influência no processo de 

planejamento estratégico empresarial e no orçamento.   

Quanto ao modo como funciona o processo decisório na organização, foi respondido 

que o mesmo depende das informações repassadas pela Contabilidade para as análises de 

fornecedores, seus custos e impostos, sendo que as escolhas são realizadas conforme indicadas.  

Sobre a tomada de decisão, Marion (2011) acrescenta que o processo decisório não 

restringe apenas aos limites da empresa, pois também está ligado aos investidores, aos 

fornecedores de bens e serviços a crédito, aos bancos, ao governo etc. Tomar decisões é 

identificar e selecionar um curso de ação para lidar com um problema específico ou retirar 

vantagens em uma oportunidade e essa habilidade é indispensável na área da Administração 

das organizações (CHIAVENATO 2004).  

Sobre as informações mais repassadas pelo escritório de Contabilidade as de caráter 

fiscais e tributárias ganham destaque em relação as demais. Sobre a gestão tributária Almeida 

et al. (2015) descreve que a mesma torna possível à redução de custos tributários para as 

empresas, e que através disso a entidade tem um custo competitivo. Oliveira et al. (2005) 

complementa explicando que o planejamento tributário é um conjunto de medidas contínuas 

que visam à economia de tributos, de forma legal. E que os contadores estão sempre buscando 

atualizações para satisfazer os empresários em relação a redução de custos, que geralmente são 

referentes aos impostos. 

No que se refere a importância das informações contábeis no dia-a-dia da empresa, essas 

são consideradas muito relevante para o desempenho da organização, pois sem as mesmas não 

teriam embasamento para as tomadas de decisão, principalmente no que diz respeito a compra 

de mercadoria e precificação dos produtos. 

O pensamento do administrador converge com os estudos de Atkinson et al. (2000) 

quando salientam que a Contabilidade tem o importante papel de gerar informações ao 

empresário de modo a favorecer as decisões mais acertadas e em tempo hábil. 
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Quando perguntado sobre o que poderia ser melhorado nas informações contábeis para 

uma melhor utilização na organização, o gestor expressa que o uso de uma linguagem mais 

simples do profissional contabilista ajudaria na compreensão dessas informações, o que 

permitiria um melhor desenvolvimento do trabalho administrativo.  

Mediante o referencial teórico e a fala do gestor sobre a importância dos instrumentos 

contábeis na tomada de decisão, é perceptível a dificuldade de interpretação das informações 

fornecidas nos relatórios entregues pela Contabilidade. De acordo com Moreira et al. (2012) 

um dos maiores problemas relacionados aos usuários da mesma é não conseguir compreender 

as informações transmitidas por meio dos demonstrativos contábeis devido não conhecerem o 

significado de muitos termos que são utilizados na evidenciação de eventos econômicos e 

financeiros. 

Assim, é importante que o contador tenha em mente que as informações contábeis não 

são para ele, e sim para o usuário. A contabilidade é a linguagem dos negócios e essa linguagem 

conta a história de cada empresa. Aprimorar essa linguagem visando aumentar seu poder de 

predição e de utilidade para o usuário é talvez a principal missão do contador (Santos, 2008). 

Ainda sobre o que poderia ser melhorado, o gerente sugeriu que a presença de um 

contador diretamente dentro da empresa seria de grande utilidade, pois muitas dúvidas e 

problemas poderiam ser resolvidos com mais agilidade. Sobre o contador, Paiva (2000) explica 

que o mesmo tem a função de identificar as melhores formas de contribuir para o alcance dos 

objetivos da empresa, pois possui conhecimento das variáveis que influenciam o processo 

decisório nas organizações.  

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Com o crescimento constante, o conhecimento nunca foi tão necessário e importante, o 

que tem feito com que esses conhecimentos venham se aprimorando e desenvolvendo 

ferramentas diversas para o auxílio na gestão das organizações. Com a Contabilidade não tem 

sido diferente, essa ciência está cada vez mais atuante, auxiliando os gestores nas tomadas de 

decisões.  

Partindo desse contexto e entendendo a importância das informações contábeis para uma 

tomada de decisão de forma consciente e acertada dos administradores das empresas, o presente 

estudo teve como objetivo identificar como a Contabilidade influência no processo decisório 

de um supermercado da cidade de Russas/CE. 

Para o alcance tal objetivo, foi realizada uma pesquisa de natureza qualitativa através 

do método de estudo de caso, tendo como instrumento de análise a entrevista semiestruturada, 

onde se pode conhecer a opinião do gestor sobre a importância das informações contábeis no 

desempenho da sua função e em quais momentos essas informações são utilizadas.  Realizou-

se ainda o estudo sobre teóricos que embasam a ciência contábil, a fim de identificar se essas 

informações influenciam de modo positivo ou não, na administração das empresas. 

Durante a realização da fundamentação teórica pode-se perceber a evolução da 

Contabilidade e o modo como vem atuando cada vez mais presente no cotidiano das empresas, 

não só de forma burocrática, mas no apoio na tomada de decisão. 

Com esse crescente mercado, faz-se necessário que as entidades que tem a finalidade de 

conseguir se manterem lucrativas, apresentem um diferencial em seu planejamento e controle 

de suas atividades. As informações contábeis quando utilizadas com eficácia podem ser esse 

diferencial no processo decisório, pois essas informações ajudam os administradores em sua 
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gestão no momento da apuração de seu custo, na análise financeira do cenário externo e interno, 

planejamento no curto e no longo prazo, na formação de preço do seu produto ou serviço, 

aumentando a capacidade financeira da empresa. 

Mediante a entrevista com o gerente do supermercado, evidenciou-se a presença e o uso 

da Contabilidade no desempenho das funções da empresa.  O mesmo confirmou que as 

informações repassadas são relevantes para a organização e que as decisões são tomadas de 

acordo com a indicação do profissional contabilista. 

Observa-se que tanto na revisão da literatura quanto no relato do gerente, foi perceptível 

a dificuldade ainda encontrada pelos gestores na compreensão dos relatórios contábeis, 

fazendo-se necessário o uso de uma linguagem mais acessível no repasse dessas informações e 

da presença desses profissionais diretamente na empresa para uma resposta mais rápida a esses 

problemas. 

Ao final desse estudo fica clara a influência da Contabilidade no processo de tomada de 

decisão, podendo concluir-se que a mesma é de extrema necessidade para os administradores e 

gestores, pois suas informações, quando bem aproveitadas, conseguem proporcionar à empresa 

grande desempenho, desenvolvimento seguro e menos superficial, tornando-a altamente forte 

e competitiva. 

A limitação dessa pesquisa se restringe a aplicação da entrevista em apenas um 

supermercado, ficando como sugestão para trabalhos futuros a aplicação em uma quantidade 

maior de empresas, podendo fazer um comparativo das informações adquiridas. 
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Resumo 
O presente estudo tem por objetivo identificar quais as práticas de gerenciamento tributário adotadas 

por uma empresa do ramo salineiro localizada no município de Areia Branca, Estado do Rio Grande do 

Norte (RN), para reduzir a sua carga tributária. A abordagem da pesquisa é caracterizada como 

qualitativa, de natureza descritiva, e foi realizada sob a forma de estudo de caso com o contador da 

empresa. Quanto à técnica de coleta de dados e de análise de dados utilizou-se, respectivamente, da 

entrevista semiestruturada e da análise de conteúdo. No que diz respeito às práticas executadas pela 

organização, percebeu-se as seguintes ações: ( l ) no planejamento são determinadas as atividades que 

se adequam com o regime tributário para reduzir os tributos; ( II ) o profissional capacitado para assumir 

o setor fiscal executa as atribuições de acordo com a legislação vigente e define os profissionais para o 

aperfeiçoamento na área fiscal; ( lll ) há a participação dos sócios quanto a tomada de decisão em 

assuntos acerca do âmbito tributário; ( IV ) no que tange ao regimento interno, o referido documento 

está em construção; ( V ) percebeu-se que há o contato com entes governamentais para tratar pontos 

relacionados a incentivos fiscais no segmento que a empresa atua. Diante do exposto, afirma-se que as 

previsões da teoria sobre as práticas de gerenciamento tributário, a relevância dessas ferramentas de 

gerenciamento de tributos para que as empresas possam reduzir sua carga tributária e obtenham maiores 

e melhores resultados sucedem. 

Palavras-chave: Tributos. Gerenciamento Tributário. Práticas de Gerenciamento Tributário. 

 

Abstract 

The objective of this study is to identify the tax management practices adopted by a company 

located in the city of Areia Branca, State of Rio Grande do Norte (RN), in order to reduce its 

tax burden. The research approach is characterized as qualitative, descriptive in nature, and was 

conducted in the form of a case study with the company accountant. Data collection and data 

analysis techniques were used, respectively, for semi-structured interviews and content 

analysis. With respect to the practices performed by the organization, the following actions 

were observed: (1) in the planning, the activities that are appropriate with the tax regime to 

reduce taxes are determined; (II) the professional qualified to assume the fiscal sector performs 

the attributions according to the current legislation and defines the professionals for the 

improvement in the fiscal area; (III) there is the participation of the members in the decision-
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making in matters concerning the tax scope; (IV) with respect to the internal regulations, said 

document is under construction; (V) it was noticed that there is contact with governmental 

entities to deal with points related to tax incentives in the segment that the company operates. 

In view of the above, it is stated that the theory predictions about tax management practices, 

the relevance of these tax management tools so that companies can reduce their tax burden and 

get bigger and better results succeed. 

Key words: Taxes. Tax Management. Tax Management Practices. 

 

1. Introdução 

 
A influência que os tributos representam no resultado econômico das empresas tem estimulado 

significativo número de pesquisadores para identificar maneiras de minimizar suas cargas tributárias 

(SIQUEIRA; GOMES; CURY, 2011). No cenário financeiro atual onde a tecnologia mudou as formas 

de fazer contabilidade, as frequentes alterações tributárias que essas organizações devem se adaptar no 

país fazem com que o empresário tenha a obrigação de melhor administrar seus impostos, sendo 

fundamental o planejamento tributário (RICHARD, 2011). 
Para Tang (2005), o gerenciamento de tributos pode ser definido como meio do contribuinte 

explorar as condições e incertezas e a ambuiguidade das leis tributárias com a intenção de aplicá-las de 

forma vantajosa na mensuração contábil e na estruturação das atividades, favorecendo legalmente e 

influenciando sua carga tributária. 

Quanto a Gomes (2012) e Minnick e Noga (2010), assentem que essa administração tem como 

finalidade coordenar procedimentos de gestão para encontrar oportunidades na legislação de reduzir a 

carga tributária da empresa; realiza, monitora e revisa processos realizados na organização com o 

objetivo de reduzir o valor pago com tributos. 

Torres (2003), por sua vez, destaca que o gerenciamento tributário consiste em uma técnica de 

organização preventiva de negócios jurídicos com vistas a uma lícita economia de tributos. 

No tocante a Formigoni, Antunes e Paulo (2009), os autores definem que o gerenciamento de 

tributos deve ser praticado dentro dos padrões prescritos pelas normas contábeis e pela legislação 

tributária. Em especial, no processo de mensuração e evidenciação que oferecem possibilidades de 

julgamento por parte dos gestores que utilizam a sua discricionariedade para reportar o resultado 

desejado. 

O Rio Grande do Norte concentra 95% salineira do pais, sua área de atuação é composta por 35 

salinas situadas no semiárido brasileiro, a produção anual brasileira é de aproximadamente 7,5 milhões 

de toneladas, correspondente a 6 milhões de sal marinho e 1,5 de sal gema, o estado representa quase a 

totalidade do sal brasileiro, negociado para vários seguimentos de mercado no Brasil e exterior 

(ARAUJO, 2019).  

Diante disso, levanta-se a seguinte questão-problema: quais as práticas de gerenciamento 

tributário adotadas pela empresa do ramo salineiro para reduzir sua carga tributária? De modo 

geral, objetiva-se identificar quais as práticas de gerenciamento tributário adotadas por uma empresa do 

ramo salineiro de grande porte situada no município de Areia Branca, Estado do Rio Grande do Norte 

(RN), para reduzir sua carga tributária. 

A pesquisa apresenta-se relevante porque possibilita evidenciar informações acerca das práticas 

de gerenciamento tributário que estão sendo ou que poderão ser adotadas em uma empresa do ramo 

salineiro para a redução de sua carga tributária. Uma vez identificadas, a adoção dessas praxes poderá 

servir como diferencial competitivo entre as entidades que atuam no mesmo segmento, além de mostrar 

a importância da atuação do profissional contábil nessa área. Igualmente, também contribuirá para a 

expansão das pesquisas nessa temática as quais, no contexto brasileiro, ainda são incipientes, 

oportunizando a investigação em outras empresas, seja no setor salineiro ou em outro ramo. 
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2. Referencial Teórico 

 

2.1 Tributação no Brasil 

 

O processo de arrecadação e distribuição tributária no Brasil remete a sua formação 

histórica e cultural. A maneira como o Estado foi estabelecido reflete diretamente na 

organização econômica, jurídica e social (SANTOS, 2010). Para Miranda (2014), o governo 

tem o poder de legalmente tributar, isto é, de arrecadar recursos para prover as necessidades da 

coletividade e do seu próprio regime. 

Assim, a tributação no Brasil estabeleceu-se a partir de um modelo tributário e contrário 

do paradigma do Estado Social, implicando na ampliação de desigualdades econômicas e 

sociais, quando a Constituição dá um norte diametralmente oposto à formação de tributos 

(MATOS; BUFFON, 2015). 

Para Semeguini (2015), a palavra tributo provém do latim tributum, cuja definição significa 

divisão entre tribos. Ono (2017), define tributo prestação pecuniária, a qual não representa 

imposição de penalidade, exigido de quem tenha realizado o fato descrito em lei de acordo com 

competência específica outorgada pela Constituição. 

Atualmente, a Constituição Federal de 1988 (CF/88) estabeleceu que a definição de tributo 

deve ser dada por lei complementar. Em seu artigo 146, a redação estabelece normas gerais em 

matéria de legislação tributária, especialmente sobre a definição de tributos e de suas espécies, 

bem como em relação aos impostos discriminados na Carta Magna, a dos respectivos fatos 

geradores, bases de cálculo e contribuintes, obrigação, lançamento, crédito, prescrição e 

decadência tributários. 

Entretanto, o Sistema Tributário Nacional de 1966 (STN/96), em seu artigo 3º, define que 

tributo é toda prestação pecuniária compulsória, 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. 

Ávila e Conceição (2018), afirmam que o sistema tributário de um país está intimamente 

relacionado ao desenvolvimento econômico e ao pensamento dominante na sociedade acerca 

do papel e do financiamento do Estado. Esse sistema congrega um conjunto de normas 

hierarquicamente organizadas que diz respeito à matéria tributária, ou seja, composto pelos 

tributos instituídos no Brasil e pelos princípios e normas que os regulam (LUCHIEZI; MARIA, 

2010). 

Para Silva (2015), o sistema tributário nacional é formado por regras jurídicas que 

disciplinam o exercício do poder imposto pelos diversos órgãos públicos, buscando atender 

aos princípios fundamentais e respeitando o pacto federativo sob o qual vivemos; deve ser 

utilizado como instrumento de redistribuição de riqueza, a cobrar mais impostos de quem tem 

capacidade contributiva e minimizar a carga dos mais pobres (LUCHIEZI; MARIA, 2010). 

Para Oliveira (2015), não se deveria impor a essa classe o mesmo esforço tributário exigido 

dos cidadãos com maior capacidade. Pelo contrário, o sistema tributário deve buscar a 

progressividade, isto é, tributar mais dos ricos do que dos pobres. 

Assim sendo, a carga tributária pode ser definida como o total de arrecadação das receitas 

fiscais do Estado em relação ao Produto Interno Bruto (PIB) do país (PEREIRA, 2010). 

Conforme o Tribunal de Contas da União (2013), essa carga é definida como o quociente entre 

a receita tributária total e o valor do PIB do país em determinado exercício fiscal. 
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Por fim, Gonçalves (2016) relata que a competência tributária só é atribuída a pessoas 

jurídicas do direito público como, a exemplo, a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

municípios onde os tributos devem ser destinados para fins públicos, e não particulares. 

 

2.2 Gerenciamento Tributário 

 

Nos últimos anos, as reformas fiscais passaram a mudar a forma dos sistemas, reacendendo 

o interesse em avaliar os encargos fiscais, apesar de que o maior interesse perdurou nos efeitos 

da tributação sobre o desempenho econômico (MAGRO; DEGENHART; KLANN, 2016).  

Para o governo, é difícil estabelecer um sistema tributário que se separe da contabilidade 

financeira, cujos relatórios contábeis são utilizados para atender as reais necessidades 

tributárias frente a arrecadação, bem como a fiscalização das organizações (FORMIGONI; 

ANTUNES; PAULO, 2009). Nesse sentido, para Guimarães e Macedo (2016) a área das 

Ciências Contábeis torna-se relevante para estudar o gerenciamento tributário. No Brasil, é 

adotado a terminologia planejamento tributário para designar estratégias que visem a 

diminuição do custo com tributos. 

A utilização desse gerenciamento oportuniza que os administradores considerem os 

aspectos tributários em sua administração estratégica, reduzindo a carga tributária e 

aumentando a transparência das empresas (CASTRO; FLASH, 2005). Essas organizações 

incorrem em práticas de gestão dos tributos para maximizar o retorno dos acionistas, reduzir o 

risco de controle fiscal e custo político, estabelecer os parâmetros de compensação dos gerentes 

após os impostos e atender as expectativas do mercado (TANG, 2005). 

Essa categoria de gerenciamento não pode ser confundida com fraude. Ela é praticada de 

acordo com os padrões prescritos pelas normas contábeis e pela legislação tributária, em 

especial no processo de mensuração e evidenciação (FORMIGONI; ANTUNES; PAULO, 

2009). 

Finalmente, para Costa, Moreira e Bezerra (2016) gerenciamento tributário, ou governança 

tributária, é definido por teóricos como forma legal de redução de despesas com tributos, sendo 

importante ferramenta para coordenar vertentes financeiras de uma entidade. 

 

2.2.1 Práticas/Técnicas de Gerenciamento Tributário  

 

As práticas de gerenciamento tributário são fundamentais para o atendimento de requisitos, 

como princípios e políticas de gerenciamento tributário, por meio da governança baseado na 

dinâmica tributária ou no monitoramento e no gerenciamento de mudanças que exerçam 

influência sobre a tributação da sociedade e estabeleça a divisão entre os órgãos societários 

(AMARAL, 2011). 

O referido autor, afirma que para garantir a competitividade empresarial as empresas 

precisam adotar práticas de gerenciamento tributário, tendo em vista que o fisco está cada vez 

mais atento quanto aos possíveis erros ou até mesmo à sonegação. Assim, as companhias que 

adotam essas práxis devem minimizar riscos, checar as informações e verificar a sua 

veracidade. 

Nesse contexto,  autores reforçam o pensamento de Amaral (2012), conforme  destaca um 

conjunto de práticas, abaixo descritas: 
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Quadro 1 - Práticas de gerenciamento tributário  

Técnica Prática 
Autores que corroboram com 

Amaral (2012) 

Cumprimento das 

obrigações tributarias 

Acompanhar a quitação das obrigações 

acessórias através de gestão de 

colaboradores capacitados na área de 

tributos 

Luca (2014), Sagaz e Sagaz (2018), 

Ghellere (2012) 

Conduta de 

planejamento tributário 

Gerir as atividades da empresa de maneira a 

garantir o menor lucro tributário possível, de 

acordo com a legislação em vigor 

Ghellere (2012), Strohmeier (2012), 

Luca (2014); Lima e Duarte (2007); 

Sagaz e Sagaz (2018), Vello e 

Martinez (2014) 

Relacionamento com o 

governo 

(políticos, ministros e 

conselheiros políticos 

externos) 

Manter rede de contatos com o governo a 

fim de que, quando  

necessário, a empresa possa questionar, 

dentro do limite ético, ordens  

tributárias 

Sagaz e Sagaz (2018), Lima e 

Duarte (2007), Oliveira (2018), 

Ghellere (2012) 

Relacionamento com 

sócios, acionistas, 

imprensa e lobistas 

Seguir manual de procedimentos internos 

onde cada parte da organização tenha suas 

atribuições, direitos e deveres  

detalhados 

Mota e Filho (2017), Sagaz e Sagaz 

(2018), Ghellere (2012) 

Relacionamento com 

as autoridades fiscais 

Construir Regimento Interno que demonstre 

como a empresa deve se relacionar com os 

órgãos de controle a fim de que quando 

fiscalizada sejam consideradas suas 

características legais 

Sagaz e Sagaz (2018); Strohmeier 

(2010), Siqueira, Cury e Gomes 

(2011), Ghellere (2012) 

Participação em fóruns 

de discussão e debates 

referentes às questões 

Tributárias 

Definir quem serão os responsáveis por 

representar a empresa no que diz respeito 

aos tributos, forma a avaliar os riscos e 

aplicar adequadamente a carga tributária 

Oro et al (2017), Gomes (2016); 

Sagaz e Sagaz (2018), Ghellere 

(2012) 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

O uso das técnicas de gerenciamento tributário proporciona benefícios à empresa por meio 

da redução da carga tributária, ou até mesmo a eliminação de seus riscos tributários e da maior 

competitividade, sempre seguindo ditames de legalidade, ética e moralidade (AMARAL, 

2011). Um fator importante que esse autor menciona em seus escritos acerca da integralização 

do departamento tributário com outros da empresa, é que a questão tributária não está 

direcionada apenas no setor que controla sua operação, mas em todos os setores que a ele estão 

relacionados. 
 

2.3 Estudos Correlatos ao Tema 

 

O tema gerenciamento é abordado na literatura internacional de forma específica e 

associada a outras categorias de gestão, cujos autores analisaram alguns aspectos sobre o 

assunto e obtiveram suas conclusões. 

Dessa maneira, o estudo desenvolvido por Tang (2005) buscou conhecer o potencial das 

diferenças de livro fiscais book-tax diferences (BTD) para a captura de gerenciamento de 

resultados e gestão fiscal no contexto chinês. Através desse estudo, os pesquisadores podem 

comparar diretamente o grau de gerenciamento de impostos em diferentes países e analisar as 

mudanças ocasionadas pela desconformidade tributária em determinado país ao longo do 

tempo. 
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Minnick e Noga (2010), pesquisaram como a governança corporativa desempenha papel 

na gestão tributária de longo prazo e contribui para a literatura existente de várias maneiras. Os 

autores examinaram empiricamente a função dessa chefia na gestão tributária das empresas a 

partir de uma perspectiva ao final do período e detectaram que a melhor gestão tributária está 

positivamente relacionada com os maiores retornos aos acionistas; que a compensação de 

incentivo leva os gerentes a fazer investimentos em pagamentos de extenso prazo, como o 

gerenciamento de impostos, de maneira que os resultados esclarecem como a governança pode 

melhorar o desempenho da empresa e aumentar o valor do acionista a extenso vencimento. 

No Brasil, estudos realizados por alguns autores acerca do tema gerenciamento tributário 

demonstraram significativo conhecimento. Os resultados mostraram fatores positivos com a 

implantação e execução do processo. Assim, nas linhas sequentes são apresentados os autores 

que realizaram pesquisas a respeito dessa categoria de gerenciamento. 

Formigoni, Antunes e Paulo (2009) analisaram a diferença entre os resultados contábil e 

tributável nas companhias abertas brasileiras por meio do gerenciamento tributário ou contábil. 

Os resultados mostraram que os modelos aplicados não possibilitam o suporte necessário para 

a apuração do gerenciamento de soluções e tributos e para a identificação de relação entre essas 

práticas. Por essa razão, não foi possível concluir que ocorreu manipulação de resultados e/ou 

de tributos pelas companhias analisadas, tendo em vista que não foram apuradas evidências 

estatisticamente significativas dessas práticas. 

Gomes (2011), por sua vez, buscou conhecer as taxas de imposto efetivas (Effective Tax 

Rates – ETR) das companhias abertas brasileiras de modo a verificar se esses encargos realizam 

o gerenciamento tributário. Os resultados apontam que a ETR das empresas analisadas está 

relacionada com as alíquotas dos tributos incidentes sobre o lucro das empresas, sendo que 

apenas os setores econômicos, como o de “Tecnologia da Informação” e “Construção e 

Transporte”, apresentaram diferenças estatisticamente significativas entre suas ETR e as 

alíquotas dos tributos sobre o lucro, sugerindo o gerenciamento tributário nesses setores. 

Quanto aos autores Castro e Flach (2013), pesquisaram a relação do gerenciamento 

tributário com o desempenho financeiro das empresas listadas no nível 1 de governança 

corporativa da BM&FBOVESPA no período de 2009 a 2011. Os pesquisadores concluíram que 

o desempenho das empresas representado pelo retorno sobre o ativo está moderadamente 

relacionado ao gerenciamento tributário das empresas, logo a variação do ROA (Retorno sobre 

o Ativo) em relação ao ETR (Taxa de imposto Efetiva) ocorre moderadamente. Assim, quanto 

maior o ROA menor será o ETR. 

No que diz respeito a Guimaraes e Macedo (2016), analisaram a alíquota efetiva de tributos 

sobre o lucro de empresas de capital aberto atuantes no Brasil no período de 2003 e 2013, tanto 

em relação a alíquota efetiva total (ETRt) quanto à alíquota efetiva corrente (ETRc), os quais 

buscaram verificar indícios da presença de gerenciamento tributário. Os resultados confirmam 

a prática de gerenciamento tributário e demonstram também que os ajustes decorrentes do RTT 

(Regime Tributário de Transição) implicaram em uma carga fiscal menor. Observaram, 

também, que empresas de maior porte apresentam menor carga fiscal e que em geral as 

entidades adotam escolhas que permitem o diferimento dos tributos sobre o lucro. 

Já Magro, Degenhart e Klann (2016) buscaram identificar o impacto da adoção das normas 

full IFRS sobre a taxa de imposto efetiva (ETR) das empresas brasileiras. Nos resultados, os 

setores analisados como utilidade pública e materiais básicos demonstraram que as médias de 

ETR são diferentes a partir da adoção dessas normas. Os autores concluíram que a referida taxa 

apresenta significante estatística ao apresentar a diminuição na carga tributária, processo 

quando os setores analisados passaram a adotar as normas full IFRS, comprovando maior  
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Santos (2017), a investigação foi realizada em uma empresa situada no extremo sul 

catarinense do ramo de comércio de combustíveis, a qual adota boas práticas de governança 

tributária e avalia os benefícios proporcionados pela sua adoção. Os resultados mostraram que 

a organização tem algumas carências em sua gestão tributária. Na diagnose, foram fornecidas 

alternativas para minimizar essas deficiências e maximizar os resultados da entidade através de 

uma ferramenta de gestão, como a governança tributária. 

Por fim, o estudo de Sagaz e Sagaz (2018) buscou analisar e demonstrar os impactos do 

processo de classificação fiscal de mercadorias nos resultados das organizações por meio da 

utilização dos procedimentos de governança tributária. A pesquisa concluiu que a governança 

tributária pode contribuir na minimização das contingências e dos riscos atrelados aos processos 

de obrigação principal e acessórias dos tributos incidentes nas atividades das organizações e na 

otimização dos resultados a partir da redução do ônus tributário por meio de formas lícitas. 

 

3. Aspectos Metodológicos 

 

Objetivou-se na presente pesquisa identificar quais são as práticas de gerenciamento 

tributário adotadas por uma empresa localizada no município de Areia Branca (RN) para reduzir 

sua carga tributária. A abordagem da investigação é qualitativa, de natureza descritiva, na qual 

buscou-se demonstrar as práticas adotadas pela organização. 

Acerca dessa natureza, Gil (2008) prescreve que as pesquisas inerentes a essa natureza têm 

como objetivo principal a descrição das características de determinada população ou fenômeno, 

ou o estabelecimento de relações entre variáveis mais significativas para a utilização de técnicas 

padronizadas de coleta de dados. 

No que tange a abordagem qualitativa, vincula o mundo objetivo e a subjetividade do 

sujeito e não pode ser traduzida em números; não requer o uso de métodos e técnicas estatísticas 

(KAUARK; MANHÃES; MEDEIROS, 2010). 

A pesquisa caracteriza-se como estudo de caso, tendo em vista que o objeto de estudo 

limitou-se a uma empresa. Para Beuren et al (2013), o estudo de caso é particularizado 

principalmente pelo estudo concentrado de um único caso. Esse estudo é preferido pelos 

pesquisadores que desejam aprofundar seus conhecimentos a respeito de determinado caso 

especifico. 

Quanto a técnica de coleta de dados, utilizou-se da entrevista com roteiro semiestruturado, 

cujo respondente foi questionado a discorrer sobre determinada prática tributária. A vantagem 

da entrevista em relação a outras técnicas é que ela permite a captação imediata e corrente da 

informação, praticamente com qualquer tipo de entrevistado e sobre os mais variados tópicos 

(MARTINS; BOGUS, 2004). 

Neste estudo, limitou-se a estudar uma organização do ramo salineiro localizada na cidade 

de Areia Branca (RN). As conclusões aqui levantadas dizem respeito ao caso analisado, não 

sendo possível a generalização dos resultados. Quanto a empresa estudada, industrializa e 

comercializa sal marinho em vários estados brasileiros, principalmente na Região Nordeste. As 

operações concernem aos propósitos da pesquisa, o que viabiliza a coleta de dados e de 

informações pertinentes acerca das práticas de gerenciamento tributário. 

A aplicação da entrevista foi realizada no dia 25 de março de 2019, com tempo aproximado 

de 45 minutos e autorização à gravação pelo pesquisado, contador da empresa investigada. 

Posteriormente, transcreveu-se para a análise das respostas. 

Com o total de 18 ( dezoito ) questões levantadas na entrevista, as mesmas seguiram um 

roteiro, no qual dividiu-se em três partes: na primeira, realizou-se questões inerentes aos temas 
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contabilidade e gestão tributária da organização; na segunda, tratou-se acerca do gerenciamento 

tributário; e na terceira parte questionou-se quais as técnicas dessa categoria de gerenciamento 

que podem vir a reduzir o recolhimento de tributos e a obtenção de melhores resultados. 

Posteriormente, através do software Atlas TI, foram inseridas as perguntas e respostas do 

entrevistado, no qual foram analisados por meio da análise de conteúdo, que segundo Bardin 

(2011), consiste em um método que pode ser utilizado para analisar cada expressão de indivíduo 

ou um grupo.. Ciente das suas responsabilidades perante o setor que atua, o contador da empresa 

frisa pontos importantes sobre o assunto; as práticas de gerenciamento tributário que são as 

adotadas de acordo com a necessidade da empresa e como deve iniciar esse processo de 

implantação e o planejamento tributário para avaliar o regime de tributação a ser escolhido pela 

empresa com objetivo a redução de recolhimentos tributos, mediante a legislação em vigor. 

 

4. Análise dos Resultados 

 

Com o objetivo de identificar quais as práticas de gerenciamento tributário adotadas por 

uma empresa localizada no município de Areia Branca (RN) para reduzir a sua carga tributária, 

entrevistou-se o contador da organização, o qual atua há 12 anos na empresa e se dedica, em 

média, cerca de 10 horas semanais às atividades relacionadas à tributação na empresa. 

A partir do instrumento de coleta de dados entrevista, realizou-se questões relacionadas ao 

tema gerenciamento tributário, nas quais foram abordadas perguntas sobre as práticas desse 

gerenciamento e analisadas posteriormente, permitindo-se conferir a perspectiva do 

entrevistado com a literatura. 

Assim, o partícipe ao ser questionado sobre como definir uma conduta de planejamento 

tributário em uma empresa explica: 

 

Figura 1 – Descrição da resposta à pergunta nº 1 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Para Amaral (2011), a conduta deve partir de um conjunto de decisões estratégicas 

preestabelecidas pelo Conselho de Administração ou pelos próprios administradores da 

empresa, a qual deverá ser feita uma análise criteriosa de toda a legislação vigente com vistas 

a buscar caminhos legais para a diminuição do custo tributário. 

Na primeira questão, percebeu-se que o entrevistado analisa a conduta como uma 

necessidade de avaliar qual o melhor regime tributário que a empresa poderá se enquadrar para 

reduzir o recolhimento de tributos. Nessa perspectiva, notou-se que o planejamento tributário é 

fundamental para o início do processo de gerenciamento tributário em uma organização. 
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Ao ser questionado acerca do profissional contábil perante ao cumprimento das obrigações 

tributárias estabelecidas pela empresa, o partícipe respondeu: 

 

Figura 2 – Descrição da resposta à pergunta nº 2 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Luca (2014), pontua que o profissional contábil deve utilizar ferramentas de controle para 

melhor auxiliá-lo ao cumprimento das obrigações tributárias, assim como o embasamento 

teórico e a difusão de procedimentos amparados por lei sem ter que sonegar e acarretar prejuízos 

para a empresa. Desse modo, o entrevistado assenta a responsabilidade do fisco perante as 

obrigações fiscais e ressalta que deve enxergar a realidade contábil que a empresa se enquadra 

no segmento tributário. 

Quando questionado acerca de sua capacitação profissional, o partícipe prescreveu: 

 

Figura 3 – Descrição da resposta à pergunta nº 3 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019).  

 

Segundo Cardoso (2006), a capacitação do profissional contábil deve levar em 

consideração a competência do contador, o qual precisa potencializar o uso de treinamentos 

empresariais e institucionais com fim à obtenção de melhores desempenhos, principalmente no 

contexto da empresa.  

O entrevistado, ressalta a necessidade da qualificação, isto é, a formação continuada, no 

segmento contábil, especificamente na área tributária, de maneira a agregar nas atividades do 

setor.  

Na quarta pergunta, questionou-se sobre como o contador gerencia as atividades para 

garantir o menor lucro tributário possível, o qual assim explicou: 
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Figura 4 – Descrição da resposta à pergunta nº 4 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Amaral (2011), prescreve que uma forma de obter bons resultados é através da integração 

de departamentos e da implementação de uma filosofia de gerenciamento tributário os quais 

permitirão que o custo tributário reduza ao longo do tempo com a criação de metas e também 

com a monitoração de riscos. 

Desse modo, o contador cita a escolha das práticas determinadas no planejamento e a 

execução do gerenciamento fiscal adequado com o regimento tributário para que venha obter 

resultados com o recolhimento reduzido de tributos. 

Na quinta questão, perguntou-se ao participante da pesquisa se ele conhece e entende 

acerca do gerenciamento tributário e o que diferencia de planejamento tributário, o qual assim 

respondeu: 

 

Figura 5 – Descrição da resposta à pergunta nº 5 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Sobre o planejamento tributário, Vello e Martines (2014) definem como conjunto de ações 

que promovem reduções de tributos explícitos na empresa exercidas de boas práticas de 

governança coorporativa e ao serem implementadas maior eficiência tributária a empresa. 

Amaral (2011), ressalta que o gerenciamento tributário é um conjunto de procedimentos 

de gestão que visam a coordenação, o controle e a revisão dos processos tributários. Com a sua 

prática poderá haver redução dos riscos fiscais, estabelecendo índices de eficiência exigidos 

pela governança. 

O entrevistado comenta as diferenças entre ambos e define planejamento tributário como 

forma de escolher o regime a ser implantado no exercício seguinte e reforça que o 
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gerenciamento tributário ocorre durante a execução do exercício; que ao ser executado 

corretamente não haverá recolhimentos de tributos indevidamente. 

Indagado acerca do setor fiscal, o partícipe comentou como deve ser o processo de 

implantação do gerenciamento tributário na empresa, cuja resposta segue descrita abaixo: 

 

Figura 6 – Descrição da resposta à pergunta nº 6 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Segundo Amaral (2013), a implantação do gerenciamento tributário projeta na empresa 

consciência empresarial positiva de sempre considerar os impactos tributários no processo 

rescisório e de avaliação de oportunidades, riscos e resultados. 

Durante a entrevista, percebeu-se que o gestor se preocupa em executar o que foi definido 

pelo planejamento, ressalta o que nele acontece e no gerenciamento visa possíveis mudanças 

que podem ocorrer durante o exercício.  

Na sétima questão, indagou-se ao pesquisado quais as técnicas de gerenciamento tributário 

devem ser adotadas pelo setor fiscal e como deverá ocorrer sua execução, cuja resposta segue 

na sequência: 

 

 

Figura 7 – Descrição da resposta à pergunta nº 7 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
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Ghellere (2012) coaduna com Amaral (2011) ao falar sobre a execução das práticas de 

gerenciamento tributário através de um modelo baseado na dinâmica tributária, ou seja, pelo 

monitoramento e gerenciamento das mudanças que exerçam influência na tributação da 

empresa. O gestor, comenta acerca da execução das práticas baseadas em um cronograma e 

posteriormente analisa o recolhimento com a conformidade perante a legislação. 

Na oitava questão, perguntou-se ao pesquisado sua avaliação quanto às práticas/técnicas 

de gerenciamento tributário que poderão vir a reduzir a carga tributária em uma empresa e por 

quê, o qual assim respondeu: 

 

Figura 8 – Descrição da resposta à pergunta nº 8 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Segundo Amaral (2011), as técnicas podem reduzir a carga tributária empresarial seguindo 

os ditames de legalidade, ética e moralidade, podendo trazer benefícios por meio da redução ou 

propriamente a eliminação dos riscos tributários, desde que seja aplicada e executada de forma 

adequada conforme planejado. O gestor contábil confirma a tese e ressalta a análise de dados e 

possíveis modificações que poderão ser feitas durante sua execução. 

No que tange à nona pergunta, inquiriu-se ao entrevistado sobre como ele avalia a 

integração de outros setores com o setor fiscal, buscando com isso a redução de tributos: 

 

Figura 9 – Descrição da resposta à pergunta nº 9 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
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Amaral (2011), ressalta que a integração da gestão tributária com todos os departamentos 

é requisito indispensável para a eficiência e o alcance de resultados eficazes para um correto 

processo de gerenciamento tributário. 

Quando questionado, o gestor fala da comunicação entre os departamentos e a 

responsabilidade de ambos e reforça o trabalho uniforme e síncrono para que não hajam 

possíveis irregularidades fiscais a que compete determinado setor. 

No que diz respeito à décima questão, perguntou-se ao partícipe da pesquisa se a empresa 

adota um regimento interno em como deve se relacionar com as autoridades fiscais, a fim de 

quando fiscalizada sejam consideradas suas características legais. Como resposta, o pesquisado 

assim respondeu: 

 

Figura 10 – Descrição da resposta à pergunta nº 10 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Na literatura, autores como Ghellere (2012) e Amaral (2011) concordam em estabelecer 

uma política interna de relacionamento com as autoridades fiscais, prezando pela honestidade 

e pela proatividade da empresa em cumprir as obrigações impostas pelo fisco. 

O entrevistado fala sobre o regime de auditoria tributária interna com a intenção de 

fiscalizar procedimentos realizados no âmbito fiscal, de forma que a empresa caso a venha a 

ser fiscalizada esteja regulamente em dia com suas obrigações. 

A Figura 11, apresenta a resposta do investigado ao questioná-lo se a empresa tem contato 

com o governo (políticos, ministros e conselheiros políticos externos) quando necessário. 
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Figura 11 – Descrição da resposta à pergunta nº 11 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Nessa circunstância, Sagaz e Sagaz (2018) e Amaral (2011) pontuam que a empresa deve 

estabelecer políticas formais com o governo acerca de questões tributárias de forma igualmente 

ética e honesta. O entrevistado comenta sobre o relacionamento com entes governamentais e 

principalmente tratando de assuntos sobre a incentivos fiscais no seguimento que a empresa 

atua: o ramo salineiro. 

Na Figura 12, o contador mostra seu posicionamento quando questionado acerca da 

tributação da empresa e a participação dos sócios no processo de tomada de decisão, o qual 

comentou: 

 

Figura 12 – Descrição da resposta à pergunta nº 12 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Amaral (2011), comenta que a participação dos sócios deve ser continua, principalmente 

no processo de decisão. Dessa forma, a empresa deve adotar manual de procedimentos sobre as 

informações fiscais que deverão ser comunicadas aos sócios de maneira que estes possam 

analisar e opinar de forma correta e precisa qual a melhor decisão deverá ser tomada no âmbito 

tributário. 

No tocante ao partícipe da pesquisa, qual seja, o gestor contábil, esse profissional comenta 

sobre a participação dos sócios, principalmente no processo de planejamento onde estes 
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analisam números para melhor opinar sobre qual melhor decisão deverá ser tomada no exercício 

subsequente. 

Na Figura 13, questionou-se ao participante da investigação se os responsáveis pelo setor 

contábil devem participam de fóruns e debates sobre questões tributárias e por quê, o qual 

respondeu com a seguinte redação: 

 

Figura 13 – Descrição da resposta à pergunta nº 13 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Os autores Guellere (2014) e Amaral (2011), afirmam que designar responsáveis por 

qualquer manifestação formal da empresa evita contradições ou equívocos. O entrevistado falou 

sobre eventos e contato com outros profissionais da área com a intenção de discutir assuntos 

relacionados com seu dia a dia. 

Na Figura 14, o partícipe foi indagado como o contador define sua equipe para atuar no 

setor tributário da empresa, cuja resposta segue descrita abaixo: 

 

Figura 14 – Descrição da resposta à pergunta nº 14 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Porto (2014), pontua que as instituições devem definir uma equipe capacitada que 

apresente conduta diante da legislação que cabe a empresa, devendo ser considerada a 
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possibilidade de mudança das leis ou de sua interpretação. Desse modo, o entrevistado 

argumenta a experiência profissional na área para o setor e menciona as oportunidades para 

profissionais que estão iniciando o ofício. 

Acerca da avaliação de riscos e a aplicação do regime tributário adequado, perguntou-se 

como o gestor pesquisado analisa esses aspectos, o qual explicou: 

 

Figura 15 – Descrição da resposta à pergunta nº 15 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Sobre o tema abordado, o autor Gazola (2012) menciona quando a empresa faz a opção 

pelo regime tributário sem planejamento, o que poderá ficar despreparada para investimentos 

futuros, ou pela falta de dinheiro, ou por ter recolhidos mais impostos, não dispondo de 

investimentos necessários para mantê-la competitiva. O pesquisado cita o planejamento e a 

análise como fatores essenciais para o processo de implantação do regime tributário, visando a 

obtenção de resultados positivos na atividade da empresa no qual exerce. 

Na Figura 16, questionou-se ao entrevistado sobre o regime de tributação definido pela 

empresa, se ele considera compatível o valor de recolhimentos de impostos, o qual respondeu: 

 

Figura 16 – Descrição da resposta à pergunta nº 16 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
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De acordo com o pensamento de Silva (2007), a escolha do regime tributário e seu 

enquadramento definirão a base de cálculo para impostos federais e ressalta que cada regime 

possui legislação própria que estabelece os procedimentos a serem seguidos pela empresa a fim 

de deliberar o enquadramento mais adequado. Assim, o entrevistado considera compatível com 

o regime mediante as suas especificações, porém não é favor da cobrança imposta pela própria 

legislação vigente. 

O partícipe da pesquisa é questionado acerca do término do exercício, em como analisa os 

resultados sobre os tributos e quais medidas poderão vir a ser tomadas, o qual explica: 

 

Figura 17 – Descrição da resposta à pergunta nº 17 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Belloto et al (2014), argumentam que o sistema tributário é burocrático e que cada empresa 

opta em seguir seu próprio regime de gerenciamento. Ao término do exercício, o contador 

deverá fazer uma análise no montante de tributos que a empresa recolheu no ano e definir qual 

o melhor regime deve ser adotado para a organização. O contador ressalta que o regime no qual 

a entidade está inserida e reforça a continuidade para o ano subsequente. 

Na Figura 18, conclui-se a entrevista ao questionar o partícipe sobre como ele analisa o 

setor salineiro no Estado do Rio Grande do Norte e a sua tributação: 

 

Figura 18 – Descrição da resposta à pergunta nº 18 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Segundo Moura (2005), os encargos fiscais que incidem no valor sobre o valor final do 

produto constituem um ponto de atrito entre os produtores e o governo do Estado do RN, cujos 

impostos cobrados encarecem o valor final em mais de 4%, que somados com outros custos 
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pesa consideravelmente. O contador finaliza a entrevista posicionando-se sobre a necessidade 

de benefícios fiscais por parte da União no setor que a empresa atua. 

Diante do exposto, na entrevista com o contador da empresa pesquisada, pode-se identificar 

algumas práticas de gerenciamento tributário que são adotadas pela organização: a definição de 

profissionais capacitados para assumir o setor de fiscal; a participação dos sócios sobre a 

tomada de decisão em assuntos sobre o âmbito tributário; a construção do regime interno, de 

maneira que a entidade esteja regularmente em dias com suas obrigações tributárias; o 

relacionamento com entes governamentais e principalmente tratando de assuntos relacionais a 

incentivos fiscais no seguimento que a empresa atua.   

O gestor frisou a implantação de práticas de gerenciamento por meio do planejamento 

tributário, onde é feita a avaliação dos riscos de recolhimentos de tributos que a empresa possa 

vir a submeter e analisar o melhor regime tributário que enquadre-a com o objetivo de redução 

da sua carga tributária e a obtenção de melhores resultados. 

 

5. Considerações Finais 

 

Objetivou-se com o presente estudo identificar quais as práticas de gerenciamento 

tributário adotadas por uma empresa do ramo salineiro de grande porte localizada no município 

de Areia Branca (RN) para reduzir a sua carga tributária. Para isso, realizou-se entrevista 

semiestruturada com o contador da empresa utilizando do instrumento questionário, composto 

por dezoito questões (Apêndice A). 

Dessarte, constatou-se que a empresa tem setor estruturado de planejamento tributário e 

procura executar suas obrigações fiscais rigorosamente em dia e de acordo com as condições 

estabelecidas pelo fisco. 

Acerca das práticas de gerenciamento tributário, a empresa faz uma avaliação para definir 

metas e como estas serão implantadas durante o planejamento e execução no ano seguinte; 

escolhe o profissional capacitado para assumir o setor de tributos, o qual deve colocar em 

prática o que foi definido no início do processo, de maneira a reduzir o recolhimento de tributos 

e reforçar a integração de outros setores com o setor fiscal; os sócios da empresa participam das 

tomadas de decisões, desde a definição do regime tributário a ser implantado no exercício 

subsequente ao acompanhamento das atividades tributárias; há a participação da equipe em 

eventos relacionados a área tributária e o contato com outros profissionais do setor para melhor 

acompanhar sobre temas atuais do segmento tributário, e; relacionamento com autoridades 

fiscais e governamentais, principalmente no quesito de incentivos fiscais sobre o ramo de 

atividade no qual atual, o salineiro. 

A necessidade de um planejamento tributário para avaliar os riscos de elevado 

recolhimento de tributos e de forma indevida de uma organização é de extrema importância no 

cenário econômico atual. A implantação de um gerenciamento tributário logo no início do 

processo e a escolha de práticas que possam vir a reduzir a carga tributária é essencial no 

exercício tributário de uma empresa, principalmente quando trata-se da execução dessas 

práticas de forma correta e adequada com o regime tributário definido pela organização e 

seguindo a legislação fiscal que a ela compete. 

No que diz respeito a pontos frágeis da investigação, identificou-se algumas limitações, 

entre elas: as informações sobre dados tributários; a confidencialidade da razão social ou nome 

fantasia da empresa, e; o fato da aplicação de um estudo de caso, e não de múltiplos casos. 

Como sugestão para pesquisas futuras, recomenda-se estudos acerca da temática com o maior 

número de empresas do segmento salineiro e de outras atividades de atuação empresarial. 
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A contribuição desse estudo apresenta-se relevante para a literatura, no qual outros 

pesquisadores poderão explanar sobre o assunto e abrir a discussão acerca da importância da 

implantação de práticas de gerenciamento tributário em uma organização visando a redução de 

sua carga tributária e, também, como as entidades podem adotar outras práticas de 

gerenciamento adequando às suas necessidades. 
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Resumo 

O presente trabalho tem por objetivo explorar qual a melhor maneira de uma empresa de 

autopeças planejar a sua carga tributária do ICMS. O presente artigo refere-se a um estudo de 

caso exploratório, documental de cunho explicativo que consiste em analisar os documentos 

que demonstram a incidência do referido imposto na entrada e saída mercadorias da empresa, 

bem como o impacto que as diferentes formas de incidência do ICMS podem afetar nas receitas 

da empresa, direcionando o empresário qual a melhor forma de compra e qual o melhor Estado 

para ser realizado as suas operações. Como resultado, o presente estudo apontou que a 

verificação de alguns pontos pode levar as entidades deste setor a executar um planejamento 

tributário mais efetivo, destacando: (i) substituir compras de um Estado pelo outro, (ii) que a 

obtenção de crédito tributário nem sempre é positivo para a rentabilidade da entidade, em 

virtude do impacto no fluxo de caixa, (iii) em vez de transferir mercadorias de uma empresa 

para outra do mesmo grupo, as organizações podem planejar melhor os seus resultados sob a 

ótica tributária, (iv) algumas vendas podem ser mais rentáveis que outras, quando analisado a 

carga tributária incidente sobre a operação, ainda que relacionado ao mesmo produto. 

Palavras-chave: Planejamento Tributário. ICMS. Autopeças  
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Abstract 

The purpose of this paper is to explore the best way for an auto parts company to plan its ICMS 

tax burden. The present article refers to an exploratory, documentary case study that is an 

explanatory document that consists of analyzing the documents that demonstrate the incidence 

of the said tax on the entry and exit of the company's goods, as well as the impact that the 

different forms of incidence of ICMS can affect the company's revenues, directing the 

entrepreneur the best way to purchase and the best state to carry out its operations. As a result, 

the present study pointed out that the verification of some points may lead the entities of this 

sector to carry out a more effective tax planning, highlighting: (i) substitution of purchases from 

one state to another (ii) that obtaining tax credit is not always positive for the entity's 

profitability because of the impact on cash flow; (iii) instead of transferring goods from one 

company to another within the same group, organizations can plan better (iv) some sales may 

be more profitable than others, when analyzed the tax burden on the operation, although related 

to the same product. 
 

Key words: Tax Planning. ICMS. Auto Parts. 

 

 

1. Introdução 

 

Atualmente o Brasil é considerado um país que possui um sistema tributário complexo. 

Os dados publicados pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação – IBPT(2019) 

expõe alguns dados demonstrando essa situação mencionada, no sentido de que a União, 

Estados e Municípios teriam editado 5,47 milhões de normas desde a promulgação da 

Constituição Federal 05 de outubro de 1988 até 04 de julho de 2017, representando a publicação 

de 769 normas por dia. Dessa forma, a quantidade de alterações nas normas referente a matéria 

tributária, aumenta a sua complexidade, dificultando a utilização da norma correta e o seu 

entendimento para aplicação.  

Visualizando essa situação real no Brasil, busca-se cada vez mais meios legais para 

trabalhar de forma mais significativa a complexidade do sistema tributário nacional. O 

Planejamento Tributário, visa diminuir o impacto dos tributos devidos às constantes alterações 

das normas. Através do planejamento feito através de estudos, é possível que seja feita a análise 

de qual é o melhor Estado da Federação onde o empresário possa comprar e vender suas 

mercadorias de acordo com as melhores alíquotas do ICMS.  

Marcello, Souza e Pietraszek (2013), ao tratar do assunto, que é o elemento a ser 

estudado neste trabalho, afirma que o planejamento é uma atividade empresarial que visa o 

tributo como objeto de análise, e simula diversos tratamentos dados a ele, que possam chegar a 

diferentes resultados que tenham a finalidade de onerar menos a empresa. Ou seja, ainda 

segundo o autor, é uma ferramenta poderosa à estratégia da empresa, independente do seu 

tamanho, e que alia a o conceito de qualidade aos resultados, tanto os esperados, como os 

obtidos. 

O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, possui papel 

fundamental na arrecadação dos Estados. Nesse Sentido, o ICMS, em alguns Estados menos 

desenvolvidos em que a arrecadação de outros tributos é diminuta, constitui uma fatia 

importante no orçamento financeiro da região. O ICMS é regulamentado pela Lei 

complementar n° 87/96 e pelos convênios feito entre os Estados, e cada Estado determina a sua 

alíquota para a arrecadação do imposto. 
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Na perspectiva de Moraes e Castro (2015), a guerra fiscal nada mais é do que a vontade 

deliberada de alguns Estados na prática de vantagens entre entes de uma mesma federação, 

buscando de forma acirrada por investimentos privados. O que se tem, é um confronto entre 

interesses econômicos dos Estados, os quais através de concessão de benefícios como as 

isenções fiscais, por intermédio do ICMS, buscam favorecer suas economias internas. Portanto, 

acaba estimulando a competição entre os Estados, que podem oferecer alíquotas mais baixas 

para atrair grandes empresas. 

Quando o excesso de incentivos do ICMS acontece, esse mesmo Estado deixa de 

recolher o referido tributo deixando em déficit em sua receita, contribuindo para agravar a crise 

financeira entre os Estados e no seu próprio Estado.  

Segundo Rostagno (2011), Guerra Fiscal representa uma competição política para que 

os investimentos privados fiquem apenas em um respectivo território. A arma utilizada nessa 

“Guerra” são os benefícios e os incentivos fiscais dado por um determinado Estado para que 

uma empresa veja uma vantagem econômica em ficar em determinado Estado da Federação.  

A forma mais coerente de finalizar com essa “Guerra” seria a unificação das alíquotas, 

portanto o Estado não estaria mais livre para determinar sua alíquota e assim haveria uma 

regularização se a União fosse responsável em determinar apenas um valor e fizesse o repasse 

para os Estados. 

Neste sentido, as empresas podem ter vantagens ou desvantagens competitivas em 

razão de distinções que envolvem a apuração do ICMS; acontecendo no subsetor de autopeças 

uma diferenciação em relação a forma de tributação que impacta no custo e na competitividade 

da empresa (BATISTA; FERREIRA, 2016). Deste modo, torna-se necessário que as empresas 

busquem sempre o desenvolvimento de um planejamento tributário. Diante do exposto, surge 

a seguinte questão de pesquisa: Qual a melhor maneira de uma empresa de autopeças 

planejar a carga tributária do ICMS? 

Diante disto, a presente pesquisa tem por objetivo explorar qual a melhor maneira de 

uma empresa de autopeças planejar a sua carga tributária do ICMS, por meio de um estudo de 

caso. O atacado oferece produtos em grandes quantidades e a preços menores, pois 

comercializam as mercadorias diretamente das fábricas. Já o varejo o preço é bem mais alto, 

contudo, possibilita ao consumidor uma flexibilidade na hora da compra não havendo 

determinação na quantidade do produto. Para que se possa atingir o objetivo geral do estudo, 

faz-se necessário estabelecer os seguintes objetivos específicos: a) verificar as saída e entradas 

da empresa referente aos meses de setembro, outubro e novembro de 2018; b) analisar a 

tributação do ICMS se houve pagamento, isenções ou substituição tributária.  

A presente pesquisa é importante para o âmbito acadêmico, tendo em vista que a 

pesquisa visa estudar um Planejamento Tributário de uma empresa enfatizando a tributação do 

ICMS. O ICMS é considerado o mais complexo do ponto de vista econômico, tendo em vista 

que é um tributo autônomo de cada Estado, portanto cada ente federativo tem liberdade em 

arrecadar o ICMS de seu Estado. As atitudes discricionárias dos Estados, levam a viverem uma 

Guerra Fiscal, onde os governos estaduais buscam constantemente, atrair novos investimentos 

para seus Estados (VITONINO, 2010). Cada Estado possui leis complementares para 

determinar a alíquota que deve ser arrecadada e a forma de ser arrecadada, pois alguns deles 

permitem dar isenções fiscais para as empresas. 

Diante do cenário de necessidade de planejamento para a competitividade, a produção 

de autopeças, por exemplo, recebeu estímulos na região sudeste (CARDOZO, 2014).  Nesta 

perspectiva, Bredariol (2017) evidencia a importância do tema ao passo em que existe um 

hábito de pressão e chantagem, que se iniciou na indústria automotiva, porém nem sempre 
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reflete em incrementos de emprego, renda e indicadores socioeconômicos.  Nesta linha de 

pensamento, Colombo (2017) classifica a guerra fiscal como desagregadora quando 

considerado o âmbito geral onde agentes, como governadores e grandes empresários, alinham-

se no desenvolvimento local em detrimento do geral. Sendo assim, destacado como relevante 

para as pequenas empresas compradoras e produtoras, o impacto tributário decorrente deste 

fenômeno em suas finanças.  

Dessa forma, este estudo visa servir de auxílio para academia, como fonte de pesquisa 

e interpretação das leis vigentes, mostrando a relevância do planejamento tributário e a 

complexidade do tributo e a Guerra Fiscal. Esta pesquisa justifica-se de forma prática, baseado 

em pesquisas e estudos sobre planejamento tributário e ICMS. Demonstrando assim, a 

relevância do planejamento tributário bem formulado e executado pelas empresas que pagam o 

ICMS, para redução do ônus tributário e consequentemente a maximização dos resultados. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Planejamento tributário  

 

O mercado vem se tornando cada mais competitivo e dinâmico, devido a globalização 

e junto com ela as novas formas de fazer compras, empreender e vender. No Brasil a carga 

tributária é considerável comparado aos outros países do mundo e isto faz com que as empresas 

paguem um valor significativo de tributos sobre as suas receitas. Em função disso, os 

empresários necessitam de alternativas quem possam reduzir os custos ou pelo menos equilibra-

la. Um instrumento para que isto aconteça é um Planejamento Tributário fazendo estudos e 

análises das informações contábeis que estão disponíveis na empresa, objetivando encontrar a 

melhor alternativa para aumentar e melhorar a rentabilidade.  

Segundo Guerreiro (1988), planejamento tributário é "a atividade desenvolvida de 

forma estritamente preventiva, que busca, em última análise, a economia tributaria, alcançada 

como decorrência da avaliação de várias opções legais”. O planejamento deve ser a atividade 

início de qualquer atividade empresarial. Todavia, a grande parcela dos empresários pode não 

permite que os profissionais tenham acesso aos dados da empresa, tornando a atividade de 

planejar incapaz ou menos eficaz de ser realizada.  

O planejamento tributário é uma ação do planejamento empresarial que tem como 

objetivo obter economia por meio de impostos, adotando procedimentos legais. O planejamento 

financeiro e tributário tem conotação de importância diante das incertezas e dinâmicas trazidas 

pelo processo social de globalização do mercado, onde os players competem entre si (ARAÚJO 

et al., 2018). 

Neste contexto, sociedade está em constante mudança e consequentemente a economia 

muda junto com ela, é um todo que entra em mutação. Qualquer mudança seja qual for o 

tamanho, traz incertezas e na economia não seria diferente, e é nesse exato momento que o 

empresário brasileiro deve criar a mentalidade de estar preparado para essas mudanças e estar 

preparado significa planejar. Essa é a maior importância de um planejamento para uma empresa 

é o manter-se preparado e com um bom planejamento.  

Segundo Oliveira (2018), planejar é ir além do que organizar números e analisar as 

informações é um instrumento para administração, tornando a empresa mais competitiva e com 

mais resultados positivos. Entretanto, não basta apenas planejar é necessário se ter um 

parâmetro legal, portanto um bom planejamento não deve fugir da legalidade, caso fuja desses 

parâmetros estaremos diante de uma fraude fiscal. O empresário brasileiro pode-se valer da 
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estrutura do Código Tributário Nacional – CTN e de leis complementares, além de 

jurisprudências no âmbito do Direito Tributário, obtendo uma discricionariedade no que se diz 

ao planejamento e sempre visando alternativas menos onerosas para suas atividades 

empresariais.   

Marcello, Souza e Pietraszek (2013), ao tratar do assunto, afirmam que o planejamento 

é uma atividade empresarial que visa o tributo como objeto de análise, e simula diversos 

tratamentos dados a ele, que possam chegar a diferentes resultados que tenham como intuito de 

onerar menos a empresa. Sendo, portanto, uma ferramenta poderosa à estratégia da empresa, 

independente do seu tamanho, e que alia a o conceito de qualidade aos resultados, tanto os 

esperados, como os obtidos. 

O Planejamento é estratégico de princípio, porque pode, e não se pode levar a diversos 

resultados que antes não era passível de ser visualizadas a grosso modo pelo empresário. 

Tornando-se um instrumento de importância para o início e andamento da atividade 

empresarial, pois no decorrer de novas normas, como foi mencionada anteriormente, é plausível 

que essas estratégias estejam em constantes revisões. Soares de Neto (2019), pontua sobre o 

Planejamento Tributário acerca de que esta tarefa consiste em apurar o significado do 

dispositivo da lei, evidenciando que existem ambiguidades das quais podem fazer com que as 

interpretações se tornem uma oportunidade. 

Chaves (2010), classifica o planejamento tributário em três categorias: conservador, 

moderado e agressivo. O modelo conservador é aquele que vai utilizar-se da lei e de 

interpretação legalista jurídica para fazer o que a lei permite ser feito sem alterações e 

interpretações de má-fe dessas referidas leis. Para o moderado, não se baseia apenas nas leis 

ordinárias, busca-se em outros códigos para se fundamentar, como também busca em temas 

polêmicos, buscando assim estudar as jurisprudências dos referidos temas. O planejamento 

tributário agressivo, é uma ação que não está autorizada pela lei ordinária, é baseado apenas na 

interpretação do Código Tributário Nacional – CTN e espera que esse planejamento não sofra 

sanções e proibições e se caso atuado buscar em recursos administrativos e judiciais. Nesse 

modelo existe uma grande crítica, pois ultrapassa os limites legais imposto pela doutrina e a 

jurisprudência. 

O planejamento tributário pode possibilitar retornos positivos para todos aqueles 

envolvidos no planejamento. Não esquecendo que, um bom planejamento é aquele que está 

bem fundamentado nas legislações no que se refere aos tributos brasileiros para que não se 

encontre brechas para a evasão e elusão fiscal. Acontecendo estes casos, o contribuinte não 

poderá buscar apenas recursos administrativos, todavia poderá também responder por crimes 

tributários.  

 

2.2. Elisão X Evasão X Elusão no planejamento tributário 

 

Os conceitos de elisão, evasão e a elusão fiscal são determinantes para o planejamento, 

pois são com esses conceitos que o profissional na hora da elaboração do planejamento terá 

parâmetros do que será permitido e proibido. Até aonde esse profissional pode se utilizar de 

meios legais para realizar o seu trabalho sem cometer nenhum crime na esfera tributária. 

A elisão fiscal é uma prática contábil que permite que uma empresa se adeque a um 

formato contábil mais vantajoso para ela no que se diz tocante a redução de impostos e que não 

precise de nenhum tipo de formato ilícito. A elisão nada mais é do que um planejamento, o 

profissional irá verificar o que pode ser feito dentro da legislação antes que ocorra o fato 

gerador.  No entendimento de Souza (1998), o único critério seguro para distinguir o 
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cometimento da fraude ou da elisão é verificar se os tributos foram praticados antes ou depois 

da ocorrência do fato gerador. 

O fato gerador é fundamental para distinguir essa linha tão próxima que é a elisão da 

fraude. Se todo o planejamento for baseado antes do fato gerador teremos a elisão fiscal, todavia 

se for feito após a ocorrência do fato gerador configura-se fraude fiscal e se torna crime na 

esfera tributária e fiscal. Já a evasão fiscal, o fato gerador já ocorreu e o contribuinte não faz o 

que a lei exige que deve ser feito, baseando em meios ilícitos para o não pagamento de tributos, 

como por exemplo a sonegação fiscal. 

A elusão utiliza-se de atos atípicos abusivos, simulando um negócio para que se evite 

parcialmente em um todo o pagamento de um tributo. É extraída da análise do art.167, §1°, 

inciso II, do Código Civil Brasileiro (2002), que dispõe nulidade aos negócios jurídicos que se 

constituem como simulados, que é no caso de declaração, confissão, condição ou cláusula não 

verdadeira. Com esses conceitos, o profissional não poderá alegar em suas posteriores defesas 

de crimes tributários a semelhança que existia entre esses conceitos, por maior que seja a 

semelhança o fato gerador distingue a diferença entre a elisão e a fraude com bastante clareza. 

Ao realizar o planejamento e não se detendo em fraudar o fisco, ambos saem ganhando. 

Primeiro a empresa que poderá evitar, reduzir e até retardar o tributo e consequentemente maior 

rentabilidade e lucro para a mesma e em segundo o Estado que não deixar. 

 

2.3 ICMS 

 

O ICMS é o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e 

Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, e é um 

imposto brasileiro que incide sobre a movimentação de mercadorias em geral.  

Antônio (2016), conceitua o ICMS distinguindo a sua atividade para não confundir sua 

objetividade, ocorre quando se tem a circulação de mercadorias, atividade que passa de uma 

propriedade para outra podendo ser jurídica ou física. A circulação sempre terá uma conotação 

valorativa e não apenas uma movimentação simples, já a mercadoria é qualquer bem ou serviço 

que esteja apto a ser objeto de tais operações. 

A circulação de mercadorias é a movimentação propriamente dita de que as 

mercadorias necessitam para se chegar ao seu objetivo final, ou seja, desde a sua produção até 

o consumo final, as mercadorias circulam obtendo lucros e ocasionando tributação perante o 

fisco. Segundo Ataliba (1994), a mercadoria qualifica-se: em natureza da operação que pertence 

o objeto e a destinação comercial entrega-se ao seu titular. 

A função primordial do ICMS é fiscal, tendo vista que é um imposto de competência 

dos Estados e do Distrito Federal e cada um dele podendo ter sua própria lei complementar e 

legislando como bem entender a sua economia local. Trazendo uma ideia de diminuição entre 

a “Guerra Fiscal” que existe entre eles. Dentre as diversas fases do ICMS como a constituição, 

circulação e a revenda ao consumidor final da mercadoria do ICMS possui o caráter não 

cumulativo, será descontado na primeira fase, sendo creditado para a futura operação que seja 

feita com a mesma mercadoria (ANTÔNIO, 2016). 

Para que o ICMS seja arrecadado com os parâmetros legais, deve-se observar alguns 

princípios tributários descritos no art. 150° da Constituição Federal de 1988. O primeiro deles 

é o princípio da legalidade. De acordo com este princípio, não haverá instituição ou majoração 

de tributo sem lei que o defina, admitirá exceção no princípio da legalidade sobre a incidência 

monofásica sobre combustíveis definidos em lei complementar, pois a alíquota é fixada por 

convênios. O princípio da anterioridade está associado a, não surpresa tributária, evitando que 
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os contribuintes sejam surpreendidos com novas cobranças. O ICMS também deverá assegurar 

em sua arrecadação o princípio da noventena, quando instituída ou majorado o tributo não pode 

surtir efeitos antes de decorrido 90 (noventa) dias de sua publicação. 

O fato gerador do ICMS acontecerá não apenas quando essa mercadoria circula, mas 

tendo em vista da sua saída, pois enquanto essa mercadoria está em seu processo de produção 

e mesmo saindo para outro ambiente não gera a incidência do imposto. Não se trata de saída 

aleatória, mas saída que a lei complementar 87/96 prevê como também a Constituição Federal. 

Todos os fatos geradores estão inseridos no rol do art. 12° da Lei Complementar n°87/96. Esse 

é um dos pontos importantes para o planejamento tributário é nesse exato momento que o 

operador verifica se houve ou não a incidência do fato gerador e simultaneamente verificar as 

leis e as novas jurisprudências. 

O ICMS é um imposto indireto, porque a cada etapa econômica são repassados para o 

preço do produto/mercadorias/serviço final. Assim, repercutindo o ônus tributário para o 

consumidor, embutindo-o no preço da venda ou do serviço. Os empresários que comercializam 

são os contribuintes de direito, responderá por esse imposto perante o fisco, entretanto o 

contribuinte de fato é o consumidor que arcou com todo o ônus do tributo. Não-cumulativo, 

pois em cada etapa da operação o valor pago na operação será abatido. Devido a esse princípio, 

o ICMS incidiria sobre o valor da saída da mercadoria, sem o abatimento do que for pago na 

operação anterior. Portanto, o ICMS já é um imposto agregado, o valor a ser recolhido em título 

de imposto já está agregado ao valor. 

Esse imposto poderá ser creditado, ou seja, dependendo do produto comercializado ele 

gera crédito e o empresário poderá utilizar-se desse valor para creditar-se em futuras operações. 

Esse crédito só será possível desde que esteja destacado em documento fiscal hábil, emitido por 

contribuinte em situação regular com o fisco. Só pode gerar créditos: I- as entradas de 

mercadorias destinados à revenda; II- as entradas de insumos (matéria-prima, material de 

embalagem, produtos intermediários) utilizados na elaboração de produto destinados à venda, 

cujas saídas sejam tributadas. 

 

2.3.1 Contribuinte 

 

O contribuinte será qualquer pessoa física ou jurídica que realize com habitualidade 

ou não operações de circulação de mercadoria ou prestações de serviços de transporte 

interestadual e intermunicipal e de comunicação que as operações se iniciem no exterior. 

Os contribuintes do ICMS e o seu rol está inserido no art. 4° da Lei Complementar 

n°87/96: a) pessoas que praticam operações relativas à circulação de mercadorias; b) 

importadores de bens de qualquer natureza; c) prestadores de serviços de transporte 

interestadual e intermunicipal; d) prestadores de serviços de comunicação (BRASIL, 1996). 

A atenção será voltada para letra a) pessoas que praticam operações relativas à 

circulação de mercadorias. A circulação de mercadorias do Brasil é uma atividade complexa 

para os empresários, pois eles se deparam com diferentes alíquotas determinada por cada 

Estado. Observando essas dificuldades em uma arrecadação única de ICMS, o planejamento 

tributário trará as melhores possibilidades para o empresário e nesse caso o estudo bem 

elaborado do ICMS, dos convênios por parte do Conselho de Política Fazendária - CONFAZ e 

a leis complementares de cada Estado. 

No âmbito do CONFAZ, em 2017 foi lançado pelo Governo a Lei Complementar nº 

160/2017, determinado regras mais justas e sem “Guerra Fiscal” para concessão do benefício 

do ICMS, regulando novas formas de celebração do convênio. O setor de autopeças tem, grande 
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parte, aplicado estratégia defensiva ou reativa em relação ao seu comportamento estratégico, 

em virtude dos regimes tributários vigentes ou por razão do alto índice de informalidade do 

setor (VIDAL; BARBOSA; BOUZADA, 2014). 

A substituição tributária do ICMS em determinados produtos gerará o aumento de 

custos tributários com diminuição da margem bruta das empresas enquanto a base de cálculo 

da substituição tributária for maior que o preço efetivo ao consumidor, a empresa desembolsará 

antecipadamente, atividade essa que afetará diretamente o fluxo de caixa. Portanto, a 

necessidade de capital de giro ficará comprometido. Para o funcionamento deste mecanismo 

consiste o preço de venda, ou seja, a de base de cálculo da substituição tributária que consiste 

no preço final do produto, que servindo como base para o recolhimento antecipado do ICMS. 

Temos alguns exemplos como: bebidas, automotivos, fumo, sorvetes, pneumáticos (BIAVA 

JÚNIOR et al., 2010). 

Para Dornelles et al. (2015), a substituição tributária é uma forma como o Estado 

consegue, em essência, limitar a quantidade de contribuintes a serem fiscalizados com o intuído 

de reduzir os custos da atividade de fiscalização e com isso fazer com que o Estado consiga um 

maior ingresso de recursos financeiros. No estudo realizado por Gonzales e Corrar (2010) foi 

verificado, por meio do estudo do caso realizado no período estabelecido, que o mecanismo da 

substituição tributária contribuiu positivamente para o aumento da arrecadação do ICMS no 

Estado de São Paulo. Entretanto, conforme exposto, outros Estados deixaram de ter essa 

diferença de arrecadação, tendo em vista que, de toda forma algum deles iria ter essa 

arrecadação que migrou para São Paulo.  

O regime de substituição tributária é um método que tem por objetivo identificar os 

valores que são recolhidos no momento da compra, provocando para empresa um desembolso 

financeiro imediato. A repetição constante desse método gera um impacto no caixa das 

empresas, pois havendo um recolhimento do ICMS devido e do ICMS das futuras operações 

(PIRES; CHAVES; RODRIGUES, 2010). 

O diferencial de alíquota, segundo Carvalho (2012), é um valor exigido pelo sujeito 

ativo e representa a quota de um determinado valor, devido a obrigação tributária e o fato 

gerador realizado. A Emenda Constitucional n° 87, de 16.4.15, no inciso VII, determina a 

responsabilidade do recolhimento do imposto podendo ser do destinatário, quando este for 

contribuinte do imposto como também quando o destinatário não for contribuinte. Apenas 

existirá diferencial de alíquota a ser recolhido quando o porcentual da alíquota interna for 

superior ao da alíquota interestadual, a base de cálculo será o valor da operação que decorrer a 

entrada da mercadoria ou da prestação de serviço. 

Segundo o Portal Tributário (2019), existira à diferença de alíquota interestadual das 

seguintes operações: a) entrada de mercadorias de outro Estado, destinadas para uso e consumo; 

b) entrada de mercadorias destinado ao ativo imobilizado de outro Estado; c) entrada de 

prestações de serviço referente ao transporte interestadual, quando a prestação tenha iniciado 

em outra unidade da federação referente aos materiais para uso e consumo; d) entrada, de 

prestações de serviço de transporte interestadual quando a aquisição de materiais for para o 

ativo imobilizado. Conforme a Constituição Federal, no art. 155, § 2 °, V e VI, as alíquotas 

internas dos Estados não poderá ser menor em relação as operações interestaduais. 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A metodologia tem o objetivo de orientar o leitor do artigo de qual forma o trabalho 

foi realizado, como também o pesquisador. Serão apresentados os métodos utilizados para o 

referido artigo. 

A pesquisa caracteriza-se segundo o modelo exploratório, o caráter exploratório nessa 

pesquisa consiste em uma exploração feita desde o referencial teórico tentando demonstrar as 

empresas brasileiras no que se diz respeito ao planejamento tributário do ICMS até as pesquisas 

internas dentro da empresa especifica do estudo do caso 

Quanto a abordagem do problema é o método qualitativo utilizando-se de estudos 

bibliográficos e comparações de informações plausíveis em defender o assunto abordado. Para 

Flick (2009), a pesquisa qualitativa não se sustenta em um conceito teórico e metodológico 

uniforme, existindo múltiplas abordagens que embasam as discussões e as reflexões. Portanto, 

permitindo de forma mais vertical o universo dos fatores condicionantes. 

A pesquisa foi realizada mediante um estudo de caso de uma empresa. A técnica de 

coleta de evidencias utilizada foi a pesquisa documental, que consiste em suma na apresentação 

de apuração de dados utilizados na pesquisa. Estes dados correspondem aos documentos 

relativos à apuração, calculo e pagamento do ICMS. O estudo de caso é baseado em uma 

investigação empírica estudando fenômenos com profundidade para conduzir a coleta de dados 

e a análise do material  

Adotando a técnica qualitativa, a técnica de análise dos dados é de conteúdo 

documental representando e condensando as informações para armazenamento da consulta.  A 

análise documental tem como principal objetivo explicar um determinado objeto específico. 

Onde, nestes casos, os conteúdos dos textos ainda não tiveram nenhum tratamento analítico a 

partir da qual será desenvolvida a investigação.  

O recorte temporal tem como fundamento um trimestre do exercício social, a origem 

dos dados é primaria tendo em vista que é recolhido direto da entidade que concedeu, e o recorte 

amostral será um estudo de um planejamento tributário sobre o recolhimento do ICMS de uma 

empresa de peças automotivas. 

As evidencias levantadas e discutidas na descrição e análise dos dados foram obtidas 

nos documentos fiscais disponibilizados e analisados. Estes documentos correspondem a 

movimentação de uma empresa de autopeças com sede no Estado do Rio Grande do Norte, 

sendo a filial no Estado da Paraíba o objeto do Estudo de Caso, com os documentos relativos 

aos meses de setembro, outubro e novembro de 2018, tanto as entradas quanto as saídas eram 

internas e interestaduais, as entradas verificando as compras por ela efetivada, como também 

as saídas observando as vendas e referidas expectativas de retorno.   

O estudo dos demonstrativos por natureza da operação tem o objetivo de encontrar 

quais operações a empresa realiza e quais podem ser mais rentáveis na empresa e se algum 

deles se submete a substituição, isenção tributária, ou outra forma de tributação. Já o estudo 

demonstrativo por Estado tem por objetivo conduzir o estudo de qual o melhor Estado para se 

efetivar compra e analisando suas alíquotas. 

Os dados apresentados foram colhidos da seguinte forma: A empresa estudada tem um 

escritório de contabilidade externo que presta serviço diretamente a empresa. Todos os 

documentos e informações foi enviado pelo contador responsável com permissão e autorização 

do empresário. 
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Durante a realização da pesquisa todas as documentações necessárias foram enviadas 

através de e-mails e toda dúvida referente a documentação o contador mantinha contato através 

do e-mail ou telefone.  

 O estudo da legislação aplicada, como foi abordado anteriormente, foi necessário para 

entender e explorar as possibilidades existentes em relação a como as operações são realizadas 

pela entidade e as isenções e substituição tributária enquadrada no ramo de autopeças. 

Logo após a coleta e análise dos dados foram elaboradas tabelas, agrupando 

movimentações mensais, por UF e CFOP afim de resumir o assunto estudados e demostrar 

melhor os resultados encontrados das saídas e entradas das mercadorias qual e será a UF e a 

operação mais viável para que se possa fazer a transição mais adequada de mercadorias.   

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Os documentos que fazem parte da amostra final cuja da presente pesquisa abrangeu 

as notas fiscais, que corresponde aos meses de setembro, outubro e novembro de 2018 

documentos referentes a entrada de mercadoria e documentos referentes a saída de mercadoria; 

os quais foram disponibilizados pela administração da empresa que é unidade do presente 

estudo de caso. 

Em relação as entradas para dentro do estado, a entidade registrou operações que 

enquadram-se como compra de mercadoria para comercialização (CFOP 1102), aquisição de 

serviço de transporte por estabelecimento comercial do mesmo estado (CFOP 1353) e de outro 

estado (CFOP 2353), efetuando ainda compra para comercialização envolvendo mercadoria 

sujeita ao regime de substituição tributária no mesmo estado (CFOP 1403) e de estado diferente 

(2403). Entretanto, a entidade registrou a devolução de venda de mercadoria adquirida ou 

recebida de terceiros em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária 

(CFOP 1411), bem como, realizou compra de material para uso ou consumo (CFOP 1556). 

Outrossim, pôde-se verificar que a entidade realizou transferência para 

comercialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária de 

loja do mesmo estado (CFOP 1409), assim como de outros estados (CFOP 2409). 

Em relação ao crédito de ICMS,  nota-se que apenas duas CFOP tiveram imposto 

creditado. A CFOP de número 1.102 teve 18% de imposto creditado as de número de 2.403 

teve aproximadamente o percentual de 5,33%. Este fato se deve a propria legislação vigente 

aplicada em relação as operações que a entidade realizou, onde percebe-se que a maior parte 

(quase a totatildade) se refere a mercadorias sujeitas ao regime de substituição, no entanto em 

termos de volume monetário as mercadorias correspondem a 48,48% do total do volume de 

entradas negociado, e gera para a entidade em análise um crédito de R$ 9.149,28. A Tabela 1 

apresenta estes dados de forma segregada e detalhada. 
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             Tabela 1 -  Registro de Entrada por Operação / Setembro 2018 

CFOP Valor Contábil Base de cálculo 
Imposto 

Creditado 
% 

1.102 R$ 106,20 R$ 106,20 R$ 19,12 18,00% 

1.353 R$ 375,33      
1.403 R$ 67.962,29      
1.409 R$ 1.816,23      
1.411 R$ 24.194,22      
1.556 R$ 3.173,64      
2.353 R$ 8.358,20      
2.403 R$ 171.487,82 R$ 171.487,82 R$ 9.149,28 5,34% 

2.409 R$ 76.244,86      
TOTAL R$ 353.718,79   R$ 9.168,40 2,59% 

            Fonte: Dados fornecidos pela Empresa “XYZ” Eireli – EPP 

 

Os documentos da Tabela 1 verifica-se que o estado de Santa Catarina e São Paulo e 

Pernambuco eles não têm imposto creditado pois se enquadra na modalidade de substituição 

tributária, apenas dois estados tiveram imposto creditado, foi o estado da Paraíba e do estado 

do Rio Grande Norte. E o que mais se destacou foi a compra realizada feito no próprio estado 

do RN com o valor creditado de 9.149,28. Mesmo sabendo que esse valor foi creditado para 

uma posterior compensação a operação tem impacto no fluxo do caixa da empresa, tendo em 

vista que é um valor que vai ser compensado em operações futuras. Importante ressaltar que a 

maior compra foi feita no Estado de São Paulo no valor de 150.281,58 (Cento e cinquenta mim 

duzentos e oitenta e um reais e cinquenta e oito centavos), importante verificar se essa compra 

não poderia ser feita nesse estado observando suas especificidades e se esse produto pode ser 

comprado apenas no Estado de São Paulo.  

Observa-se a Guerra Fiscal (ROSTAGNO, 2011) é uma competição entre os estados 

e traz vantagens para as empresas tanto em fixar filiais, como também efetuar suas operações. 

Nesse sentido, de acordo com os resultados encontrados na análise de conteúdo das notas fiscais 

é possível verificar a existência dessa Guerra Fiscal baseada na análise. Levando em 

consideração o que Oliveira (2009) aborda sobre a importância do planejamento como arma 

competitiva das empresas no sentido financeiro e de resultado. A empresa pode planejar suas 

operações baseado nas suas expectativas de realização de fluxo de caixa dos produtos que foram 

adquiridos. 

Já em relação as saídas do mês de Setembro a CFOP (5.102) destacou-se pelo o 

imposto debitado no valor de 2.607,63 (Dois mil seiscentos e sete reais e sessenta e três 

centavos) e esse CFOP não tem substituição tributária pois se refere a venda de mercadoria 

recebida de terceiro, portanto o tributo devido nessa operação vai ser compensado para 

realização pagamento. Verifica-se que o CFOP 6.152 e 6.409 ambas tiveram a incidência de 

alíquota de 12% e refere-se respectivamente a: transferência de mercadoria, ou seja, pegado 

uma mercadoria de um lugar e enviando para outro sendo esse do mesmo grupo, transferência 

de mercadoria que era substituição tributária. Esses dados estão sumarizados na Tabela 2. 
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                             Tabela 2 -  Registro de Saída por Operação / Setembro de 2018 

CFOP 
Valor 

Contábil 

Base de Cálculo 

ou valor da 

Operação 

Imposto 

Debitado 
% 

5.102 R$ 14.496,27 R$ 14.486,28 R$ 2.607,63 18% 

5.405 R$ 476.097,11      

5.929 R$ 1.687,93      

6.152 R$ 50,94 R$ 50,94 R$ 6,11 12% 

6.409 R$ 1.173,78 R$ 1.173,78 R$ 140,87 12% 

  R$ 493.506,03 R$ 15.711,00 R$ 2.754,61   

                          Fonte: Dados fornecidos pela Empresa “XYZ” Eireli – EPP 

 

De acordo com o abordado sobre a dinâmica do planejamento tributário e financeiro e 

sua importância nos resultados das entidades (ARAÚJO et al.,2018), a empresa está 

transferindo mercadoria de uma loja para outra do mesmo grupo e poderia ser mais viável à 

realização da compra diretamente da empresa que está recebendo a transferência quando 

observado a possibilidade de melhorar o fluxo de caixa do recolhimento de tributos.  

Portanto, sendo mais viável que o estado do Rio Grande do Norte compre a mercadoria 

diretamente evitando o recolhimento da tributação ou um valor a menor. A compra feita 

referente o CFOP 5.102 foi recolhido um valor a maior de ICMS, todavia é uma compra 

realizada gerando uma posterior venda e ativo para a empresa.  

Em relação as entradas do mês de Outubro para dentro do estado, a entidade registrou 

operações que enquadram-se como compra de mercadoria para comercialização (CFOP 1102), 

aquisição de serviço de transporte por estabelecimento comercial do mesmo estado (CFOP 

1353) e de outro estado (CFOP 2353), efetuando ainda compra para comercialização 

envolvendo mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária no mesmo estado (CFOP 

1403) e de estado diferente (2403) e compra para comercialização (CFOP 2102). Entretanto, a 

entidade registrou a devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em 

operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária (CFOP 1411). Devolução 

de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadoria sujeita 

ao regime de substituição tributária (CFOP 2411), bem como, realizou compra de material para 

uso ou consumo (CFOP 1556) e teve uma entrada de bonificação, doação ou brinde (CFOP 

1910) 

Outrossim, pôde-se verificar que a entidade realizou transferência para 

comercialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária de 

loja do mesmo estado (CFOP 1409), assim como de outros estados (CFOP 2409). 

Em relação ao crédito de ICMS, nota-se que apenas três CFOP tiveram imposto 

creditado. A CFOP de número 1.102 teve 18% de imposto creditado as de número de 2.102 

teve aproximadamente o percentual de 12%. E a CFOP de número 2.409 teve um percentual de 

12%. Este fato se deve a propria legislação vigente aplicada em relação as operações que a 

entidade realizou, onde percebe-se que a maior CFOP se refere a mercadorias sujeitas ao regime 

de substituição, no entanto em termos de volume monetário as mercadorias correspondem a 

26,53% do total do volume de entradas negociado, e gera para a entidade em análise um crédito 

de R$ 9.176,74. 
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                          Tabela 3 -  Registros de Entrada por Operação / Outubro de 2018 

CFOP 
Valor 

Contábil 

Base de Cálculo 

ou valor da 

Operação 

Imposto 

Creditado 
     % 

1.102 R$ 2.159,88 R$ 2.159,88 R$ 388,78 18% 

1.353 R$ 186,33 R$ 186,33    

1.403 R$ 103.800,61 R$ 103.800,61    

1.411 R$ 31.234,42 R$ 31.234,42    

1.556 R$ 171,91 R$ 171,91    

1.910 R$ 51,26 R$ 51,26    

2.102 R$ 5.412,18 R$ 5.039,05 R$ 584,00 12% 

    R$ 373,13    

2.353 R$ 5.283,91 R$ 5.283,91    

2.403 R$ 82.266,75 R$ 82.266,75    

2.409 R$ 76.472,38 R$ 76.472,41 R$ 9.176,74 12% 

    R$ -0;03    

2.411 R$ 147,00 R$ 147,00    

  R$ 307.186,63 R$ 307.186,63 R$ 10.149,52   

                          Fonte: Dados fornecidos pela Empresa “XYZ” Eireli – EPP 

 

Os documentos da Tabela 3, verificando o estado que mais creditou foi a compra 

realizada feito no próprio estado do Rio Grande do Norte com o valor creditado de 9.149,28. 

Mesmo sabendo que esse valor foi creditado para uma posterior compensação a operação tem 

impacto no fluxo do caixa da empresa, tendo em vista que é um valor que vai ser compensado 

em operações futuras. Importante ressaltar que a maior compra foi feita no no próprio estado 

da Paraíba o valor de 137.820,28 importante verificar se essa compra não poderia ser feita nesse 

estado observando suas especificidades e se esse produto pode ser comprado apenas no estado 

da Paraíba. No mês de outubro, todos os estados deram credito, são eles: Goiás e Pernambuco 

e São Paulo valores pequenos comparando-se com o estado do Rio Grande do Norte. 

Entendem Moraes e Castro (2015), que a guerra fiscal nada mais é do que a vontade 

deliberada de alguns estados na prática de vantagens. Assim, de acordo com os resultados 

encontrados na análise de conteúdo das notas fiscais é possível verificar a existência dessa 

Guerra Fiscal baseada na análise da terceira Tabela, vai se repetindo a cada operação feita pela 

empresa. O planejamento tributário defendido por Guerreiro (1988), é a atividade desenvolvida 

de forma estritamente preventiva. A empresa pode planejar suas operações verificando os meses 

já trabalhados baseando nas suas próximas expectativas. 

Já em relação as saídas do mês de Outubro a CFOP (5.102) destacou-se pelo o imposto 

debitado no valor de 2.693,94 (Dois mil seiscentos e sete reais e sessenta e três centavos) e esse 

CFOP não tem substituição tributária pois se refere a venda de mercadoria recebida de terceiro, 

portanto o tributo devido nessa operação vai ser compensado para realização pagamento. 

Verifica-se que o CFOP 6.152 e 6.409 ambas tiveram a incidência de alíquota de 12% e refere-

se respectivamente: transferência de mercadoria, ou seja, pegado uma mercadoria de um lugar 

e enviando para outro sendo esse do mesmo grupo, transferência de mercadoria que era 

substituição tributária. Esses dados estão sumarizados na Tabela 4. 
 

 



 
 

610 
 

UERN | Mossoró – RN, 02 a 06 de setembro de 2019 
VI CONgest – Congresso de Economia & Gestão 

                              Tabela 4 -  Registro de Saída por Operação / Outubro de 2018 

CFOP 
Valor 

Contábil 

Base de Cálculo 

ou valor da 

Operação 

Imposto 

Debitado 
     % 

5.102 R$ 14.966,88 R$ 14.966,88 R$ 2.693,94 18% 

5.405 R$ 562.521,77        

5.411 R$ 44,28        

5.929 R$ 2.157,51      

6.152 R$ 285,31 R$ 285,31 R$ 34,24 12% 

6.409 R$ 6.072,87 R$ 6.072,87 R$ 728,73 12% 

6.949 R$ 148,50      

  R$ 586.197,12 R$ 21.325,06 R$ 3.456,91   

                          Fonte: Dados fornecidos pela Empresa “XYZ” Eireli – EPP 

 

Comparando com o mês de setembro observou-se o mesmo CFOP para o mês de 

outubro e a mesma alíquota, todavia no mês de outubro teve um valor maior debitado. Marcello, 

Souza e Pietraszek (2013), determinam que o planejamento é uma atividade empresarial que 

visa o tributo como objeto de análise, e simula diversos tratamentos dados a ele, que possam 

chegar a diferentes resultados. Portanto, um planejamento nunca deve ser uma atividade isolada 

e única é um constante estudo e analise de todos os dados pelo menos trimestralmente. Vale 

salientar que o valor contábil do mês de outubro é bem maior do que no mês de setembro, 

podendo a entidade verificar o CFOP 5.102 trata-se de venda de mercadoria por terceiro 

podendo realizar uma venda maior se for com o mesmo comprador, verifica-se também que o 

CFOP 6.152 e 6.409 ambas tiveram a incidência de alíquota de 12% e refere-se respectivamente 

a: transferência de mercadoria, ou seja pegado uma mercadoria de um lugar e enviando para 

outro sendo esse do mesmo grupo, transferência de mercadoria que era substituição tributária. 

Esses dados estão sumarizados na Tabela 4. 

Portanto, sendo mais viável que o estado do Rio Grande do Norte compre a mercadoria 

diretamente evitando o recolhimento da tributação ou um valor a menor. A compra feita 

referente o CFOP 5.102 foi recolhido um valor a maior de ICMS, todavia é uma compra 

realizada gerando uma posterior venda e ativo para a empresa.  

Em relação as entradas do mês de Novembro para dentro do estado, a entidade 

registrou operações que enquadram-se como aquisição de serviço de transporte por 

estabelecimento comercial do mesmo estado (CFOP 1353), o (CFOP 1949) trata-se de 

mercadorias ou prestações de serviços que não tenham sido especificadas nos códigos anterioes 

e de outro estado (CFOP 2353), como também o (CFOP 2102) compra de mercadoria efetuada 

fora do estado com o instuito de serem comercializada efetuando ainda compra para 

comercialização envolvendo mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária no mesmo 

estado (CFOP 1403) e de estado diferente (CFOP 2403). Entretanto, a entidade registrou a 

devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com 

mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária (CFOP 1411), bem como, realizou 

compra de material para uso ou consumo (CFOP 1556). 

Outrossim, pôde-se verificar que a entidade realizou transferência para 

comercialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária de 

outros estados (CFOP 2409).  
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Em relação ao crédito de ICMS,  nota-se que apenas duas CFOP tiveram imposto 

creditado. A CFOP de número 2.102 teve aproximadamente o percentual de 11% de imposto 

creditado as de número de 2.409 teve 12% de imposto creditado. Este fato se deve a propria 

legislação vigente aplicada em relação as operações que a entidade realizou, onde percebe-se 

que a maior parte (quase a totatildade) se refere a mercadorias sujeitas ao regime de 

substituição, no entanto em termos de volume monetário as mercadorias correspondem a 

38,97% do total do volume de entradas negociado, e gera para a entidade em análise um crédito 

de R$ 13.244,44. A Tabela 5 apresenta estes dados de forma segregada e detalhada 
 

                          Tabela 5 -  Registro de Entrada por Operação / Novembro de 2018 

CFOP Valor Contábil 

Base de Cálculo 

ou valor da 

Operação 

Imposto 

Creditado 
         % 

1.353 R$ 316,40 R$ 316,40    

1.403 R$ 92.654,82 R$ 92.654,82    

1.411 R$ 26.774,00 R$ 26.774,00    

1.556 R$ 548,26 R$ 548,26    

1.949 R$ 923,25 R$ 116,90    

      R$ 806,35    

2.102 R$ 797,46 R$ 599,98 R$ 65,66 12% 

    R$ 197,48    

2.353 R$ 6.142,55 R$ 6.142,55    

2.403 R$ 45.327,21 R$ 45.327,21    

2.409 R$ 109.822,26 R$ 109.822,21 R$ 13.178,78 12% 

    R$ 0,05    

  R$ 283.306,21 R$ 283.306,21 R$ 13.244,44   

                          Fonte: Dados fornecidos pela Empresa “XYZ” Eireli – EPP 

 

Os documentos da Tabela 5 verifica-se que o estado de São Paulo e da Paraíba não 

tiveram imposto creditado pois se enquadra na modalidade de substituição tributária, e os 

estados de Pernambuco, Ceará e Rio Grande do Norte tiveram imposto creditado. O estado que 

mais se destacou foi a compra realizada feito no próprio estado do RN com o valor creditado 

de 13.178,78. Mesmo sabendo que esse valor foi creditado para uma posterior compensação, 

verificando-se que a operação tem impacto no fluxo do caixa da empresa. De acordo com o 

observado, é importante ressaltar que a maior compra foi feita no Estado da Paraíba no valor 

de 121.035,33, é valido verificar se essa compra não poderia ser feita nesse estado observando 

suas especificidades e se esse produto pode ser comprado apenas no Estado da Paraíba, a 

entidade analisada apresenta no mesmo estado uma filial. No estado do Ceará e Pernambuco 

juntos foram feitas compras no total de 25.804,16, cujo o crédito total foi no valor de 65,66. É 

notório que o crédito é insignificante, também temos outras circunstâncias: o deslocamento da 

mercadoria, à espera para as vendas. Uma possibilidade de que as compras pudessem ser feitas 

em um mesmo estado.  

Já em relação as saídas do mês de novembro a CFOP (5.102) destacou-se pelo o 

imposto debitado no valor de 2.787,10 e esse CFOP está sujeito ao regime de substituição 

tributária pois se refere a venda de mercadoria recebida de terceiro, portanto o tributo devido 

nessa operação vai ser compensado para realização pagamento. Verifica-se que o CFOP 6.152 

e 6.409 ambas tiveram a incidência de alíquota de 11% e refere-se respectivamente a: 
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transferência de mercadoria, ou seja, pegando uma mercadoria de um lugar e enviando para 

outro sendo esse do mesmo grupo, transferência de mercadoria que era substituição tributária. 

Saída de mercadoria ou prestação de serviço que não tenham sido especificados em outros 

códigos anteriores (CFOP 5.949) teve alíquota de 5%, a menor alíquota registrada. O (CFOP 

6.108) destina-se a venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiro para industrialização 

ou comercialização, que não tenham sido objeto de qualquer processo industrial no 

estabelecimento, destinados a não contribuintes, essa operação teve a segunda maior alíquota. 

O (CFOP 6.949) debitou imposto com o percentual de 10% são elas saídas de mercadoria ou 

prestação de serviço não especificada. Esses dados estão sumarizados na Tabela 6. 
 

                          Tabela 6 -  Registro de Saída por Operação / Novembro de 2018 

CFOP Valor Contábil 

Base de Cálculo 

ou valor da 

Operação 

Imposto 

Debitado 
          % 

5.102 R$15.483,63 R$15.483,63 R$2.787,10 18% 

5.405 R$504.168,82        

5.411 R$1.700,21        

5.929 R$2.188,45      

5.949 R$639,39   R$34,24 5% 

6.108 R$462,00 R$462,00 R$55,44 12% 

6.152 R$78,87 R$78,87 R$9,46 11% 

6.409 R$4.042,88 R$4.042,88 R$485,14 11% 

6.949 R$2.177,28 R$514,70 R$51,89 10% 

  R$530.941,53 R$20.582,08 R$3.423,27   

                          Fonte: Dados fornecidos pela Empresa “XYZ” Eireli – EPP 

 

Chaves (2010), classifica o planejamento tributário em três categorias: conservador, 

moderado e agressivo. 

A partir da análise realizada, foi verificado a possibilidade de realização de um 

planejamento tributário baseado na articulação de compra e venda de mercadorias de estados 

específicos e a diminuição das transferências entre lojas do mesmo grupo, fazendo cada um a 

sua compra em separado. A análise feita nos três meses verificamos a possibilidade de ser 

realizado um planejamento tributário conservador utilizando-se da lei e a interpretação legalista 

jurídica para fazer o que a lei permite sem alterações e má interpretações. 

Todos os estados fora debitado imposto, são eles: Minas Gerais, Pernambuco, Rio 

Grande do Norte e a Paraíba. O estado da Paraíba se destacou com o debito de 2.787,10, todavia, 

tendo em vista que as vendas totais no valor de 524.180,50. A partir das análises realizadas, 

verifica-se operações dos três meses, foram realizadas compras no próprio estado do Rio 

Grande Norte obtendo valores significativos de créditos no ativo da empresa, destacando-se 

que obter credito é positivo. As maiores compras foram feitas no estado da Paraíba com alíquota 

de 12% e no estado de São Paulo com alíquota de 7%, as compras realizadas em outros estados 

não agregam em crédito, podendo evitar as compras desses estados e aumentando o número de 

compras em estados que possuem alíquotas menores.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O mercado ao longo dos anos vem se tornando cada vez mais competitivo e dinâmico, 

devido a globalização e junto com ela as novas formas de fazer compras, empreender e vender. 

No Brasil a carga tributária é bem considerável comparado aos outros países do mundo e isto 

faz com que as empresas paguem um valor significativo de tributos sobre as suas receitas. 

Tendo em vista a mudança na forma de comercializar, outras áreas devem acompanhar essas 

mudanças, havendo a necessidade de acompanhar as mudanças nas leis que rege o Sistema 

Tributário Nacional. 

A presente pesquisa tem por objetivo explorar qual a melhor maneira de uma empresa 

de autopeças planejar a sua carga tributária do ICMS, por meio de um estudo de caso. O atacado 

oferece produtos em grandes quantidades e a preços menores, pois comercializam as 

mercadorias diretamente das fábricas. Já o varejo o preço é bem mais alto, contudo, possibilita 

ao consumidor uma flexibilidade na hora da compra não havendo determinação na quantidade 

do produto.  Para que se possa atingir o objetivo geral do estudo, faz-se necessário estabelecer 

os seguintes objetivos específicos: a) verificar as saída e entradas da empresa referente aos 

meses de setembro, outubro e novembro de 2018; b) analisar a tributação do ICMS se houve 

pagamento, isenções ou substituição tributária. 

Analisando as entradas do mês de setembro que o estado de Santa Catarina e São Paulo 

e Pernambuco eles não têm imposto creditado pois se enquadra na modalidade de substituição 

tributária, apenas dois estados tiveram imposto creditado, foi o estado da Paraíba e do estado 

do Rio Grande Norte. No mês de outubro todos os estados deram crédito, o Estado de Goiás, 

Pernambuco e São Paulo valores pequenos comparado com do Estado do Rio Grande do Norte. 

E no mês de novembro o estado de São Paulo e da Paraíba não tiveram imposto creditado pois 

se enquadram na modalidade de substituição tributária, e os estados de Pernambuco, Ceará e 

Rio Grande do Norte obtiveram também um credito menor. As maiores compras foram 

realizadas no estado da Paraíba com alíquota de 12% e no estado de São Paulo com alíquota de 

7%, todas as outras compras realizadas em outros estados não agregam um crédito significativo, 

podendo evitar as compras dos outros estados e aumentar o número de compras nesses estados.  

As vendas feitas nos três meses em analise observa repetidamente a transferência de 

mercadoria do Estado da Paraíba para o Estado do Rio Grande do Norte, sendo mais viável que 

o estado do Rio Grande do Norte compre a mercadoria diretamente evitando o recolhimento da 

tributação ou um valor a menor.  

Após a análise desses três meses, foi suficiente para que pudesse verificar alguns 

pontos corriqueiros, como mesma compra no mesmo estado e que a empresa pode dar mais 

ênfase nesses pontos, como substituir as compras realizadas de um estado pelo outro estado, 

fazer operações pensando sempre em obter credito nem sempre será positivo para a 

lucratividade da entidade. 

Sem um Planejamento Tributário, as empresas podem reiterar constantemente erros 

que passam despercebidos e ocasionando perdas e danos ao longo prazo, é uma atividade de 

detalhes minuciosa e também uma observação geral de toda atividade, revelando para as 

empresas suas atividades positivas e negativas. Defender um planejamento em uma pesquisa 

requer uma atenção nos detalhes, fechar um orçamento é algo obrigatório e corriqueiro de uma 

empresa, mas ver os detalhes que fará a diferença desse ente no mercado. As possibilidades são 

extensas para realiza-lo, dar uma resposta para uma empresa no mercado é dirimir seus 

problemas e alcançar um êxito global. 
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As limitações do presente estudo estão relacionadas principalmente ao tempo em que 

se concentram as informações dispostas, bem como em razão de todo o estudo foi baseado na 

análise documental de uma única empresa. Destaca-se ainda que o acesso individual a cada 

documento das notas não foi concedido, impossibilitando que a análise fosse realizada de forma 

individual. 

As sugestões para pesquisas posteriores estão em aplicar a realização de estudos de 

caso múltiplos, aumentando o número de projetos em análise para estes estudos, com o intuito 

de chegar a um resultado mais robusto em relação ao que foi analisado. Além disso, sugere-se 

o cruzamento com entidades de outros setores ou setores correlatos a autopeças.  
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Resumo 

O mercado de trabalho tem buscado cada vez mais profissionais capacitados e com espírito de 

liderança em frente a necessidade de se desenvolver novas habilidades e estratégias de 

competitividade diante da dinâmica de mercado. Um dos temas que se têm discutido nos 

últimos anos retrata da importância da espiritualidade no ambiente de trabalho. Cada vez mais 

o mercado de trabalho tem se tornado altamente aquecido. Assim, é de extrema necessidade a 

aplicação e a verificação da efetividade de novos recursos de gestão para com a organização, 

contribuindo substancialmente para uma boa atuação do profissional contábil frente ao mercado 

de trabalho, bem como no desenvolvimento de suas habilidades e conhecimentos, tornando-o 

mais ético, capacitado e, consequentemente, valorizado. Diante do exposto, o presente artigo 

visa estudar o nível de espiritualidade nas relações de trabalho do profissional contabilista, 

demonstrando sua influência no desenvolvimento de uma boa relação e, consequentemente, em 

uma maior competitividade no ambiente de trabalho. Para tal, foi realizada uma pesquisa 

quanti-qualitativa, onde se realizou a aplicação de um questionário eletrônico contendo 29 

questões destinadas aos profissionais contabilistas de diferentes gêneros, escolaridade e tempo 

de atuação na profissão. Os dados coletados foram organizados na forma de banco de dados 

utilizando o software Excel® e o nível de espiritualidade de cada empresa foi analisado 

conforme as dimensões estabelecidas por Rego et al. (2005). A amostra da pesquisa 

correspondeu ao questionário eletrônico um total de 162 profissionais contabilistas com 

diferentes níveis de escolaridades: técnicos, graduados, especialistas e mestres. Porém, foi 
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considerado um tempo de atuação na organização em intervalos de: até 2 anos; 2 a 6 anos; 6 a 

8 anos; e mais de 8 anos. Para tratamento dos dados utilizou-se o software IBM SPSS Statistics 

para dá um maior nível de confiabilidade nos resultados. Posteriormente, analisou-se a 

influência deste no ambiente organizacional, bem como, no desempenho da empresa frente ao 

mercado. Contudo, os resultados mostraram o quanto fica evidenciado a importância do 

presente estudo para que se possa compreender o quanto a espiritualidade pode contribuir no 

ambiente de trabalho do profissional contabilista, tendo em vista que esta pode se tornar um 

caminho para agregar valores e colaborar para a efetivação de questões relacionadas ao 

comportamento e desempenho humano, bem como, profissional. 

Palavras-chave: Espiritualidade. ambiente de trabalho. profissional contabilista. 

 

Abstract  

The labor market has been seeking more and more qualified professionals with leadership spirit 

in front of the need to develop new skills and strategies of competitiveness in the face of market 

dynamics. One of the themes that has been discussed in recent years is the importance of 

spirituality in the work environment. Increasingly the labor market has become highly heated. 

Thus, it is extremely necessary to apply and verify the effectiveness of new management 

resources to the organization, contributing substantially to a good performance of the 

accounting professional vis-à-vis the labor market, as well as to the development of their skills 

and knowledge, the most ethical, qualified and, consequently, valued. In view of the above, this 

article aims to study the level of spirituality in the work relations of the accounting professional, 

demonstrating their influence in the development of a good relationship and, consequently, in 

a greater competitiveness in the work environment. For that, a quantitative-qualitative research 

was carried out, in which an electronic questionnaire containing 29 questions was addressed to 

accountants of different genres, education and time in the profession. The data collected were 

organized as a database using Excel® software and the level of spirituality of each company 

was analyzed according to the dimensions established by Rego et al. (2005). The electronic 

questionnaire answered a total of 162 accounting professionals with different levels of 

schooling: technicians, graduates, specialists and masters. However, it was considered a time 

of performance in the organization in intervals of: up to 2 years; 2 to 6 years; 6 to 8 years; and 

more than 8 years. For the treatment of the data the IBM SPSS Statistics software was used to 

give a greater level of reliability in the results. Subsequently, the influence of this in the 

organizational environment was analyzed, as well as in the performance of the company in front 

of the market. However, the results showed the importance of the present study in order to 

understand how spirituality can contribute to the work environment of the accounting 

professional, since this can become a way to add values and collaborate for the effectiveness of 

issues related to human behavior and performance, as well as, professional. 

Key words: Spirituality. work environment. professional accountant. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Um dos dilemas que o contexto organizacional está vivenciando nos últimos anos é o 

constante desafio de adaptar-se às demandas emergentes do mercado de trabalho (COSTA, 

2010). Tal realidade traz ao ambiente corporativo a extrema necessidade de se desenvolver 

novas estratégias de competitividade, tornando-o mais sustentável diante de um mercado 

altamente dinâmico. Diante disso, estudiosos contemporâneos da área organizacional, estão 
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abordando diferentes temas relevantes, por exemplo, a espiritualidade no local de trabalho 

(SIQUEIRA, 2014).  

A espiritualidade consiste em algo intrínseco à realidade humana, a qual pode ser 

expressamente sucinta como um desejo, uma força interior inerente de cada um, capaz de extrair 

do ser humano o que há de melhor em seu ser (SANTOS, 2013). Deste modo, indivíduos 

conectados com esta força e que buscam aplicá-la de forma mais efetiva, tendem a contribuir 

com sentimentos mais positivos, obtendo experiências mais interessantes e gratificantes 

(VASCONCELOS, 2008). 

A razão do cultivo da espiritualidade no ambiente de trabalho surge em contrapartida às 

circunstâncias de pressão e estresse causadas pelo ritmo frenético da vida cotidiana, almejando-

se uma gestão mais humanizada no mundo empresarial (BENNIS, 2009). Busca-se então, 

enfatizar as questões de espiritualidade dentro das organizações, estabelecendo o surgimento 

da ‘inteligência espiritual’ como uma nova forma de inteligência relacional (BORBA, 2011). 

Nessa perspectiva, uma das motivações em cultivar espiritualidade nas organizações é buscar 

superar o individualismo, promovendo a cooperação mútua, a satisfação e o verdadeiro 

significado do trabalho, abrindo espaço para criatividade, inovação, sensibilidade ao meio 

ambiente, alta produtividade, transformação pessoal e coletiva, dentre outros (GUILLORY, 

2002). 

Destarte, os profissionais contábeis enfrentam um mercado altamente competitivo e 

mutável. Diversos estudos relatam mudanças consideráveis nos negócios e leis atreladas à 

contabilidade provocadas por fatores como, por exemplo, a recessão econômica vivenciada no 

Brasil, o que a fez uma das profissões mais promissoras nos últimos anos (FERREIRA, 2015). 

Em um mercado de trabalho competitivo, faz-se de extrema necessidade a aplicação e a 

verificação da efetividade de novos recursos de gestão organização, a fim de contribuir para 

uma boa atuação do profissional contábil, bem como, no desenvolvimento de suas habilidades 

e conhecimentos, tornando-o mais ético, capacitado e, consequentemente, valorizado. 

Como problema de pesquisa o artigo pretende responder com os resultados obtidos a 

seguinte questão: como a espiritualidade influencia no ambiente de trabalho do profissional 

contabilista? O artigo procura evidenciar o nível de espiritualidade nas relações de trabalho do 

profissional contabilista, demonstrando de que modo isso influencia no desenvolvimento de 

uma boa relação e, consequentemente, numa maior competitividade da empresa. Desta maneira, 

foi realizada uma pesquisa qualitativa, onde se realizou a aplicação de um questionário 

eletrônico contendo 29 questões destinadas aos profissionais contabilistas. Os dados coletados 

foram organizados na forma de banco de dados utilizando o software Excel® e o nível de 

espiritualidade de cada empresa foi analisado conforme as dimensões estabelecidas por Rego 

et al. (2005). Posteriormente, analisou-se a influência deste no ambiente organizacional, bem 

como, no desempenho da empresa frente ao mercado. 

Deste modo, fica evidenciada a relevância do estudo para se compreender o quanto a 

espiritualidade pode contribuir no ambiente de trabalho do profissional contabilista, tendo em 

vista que esta pode se tornar um caminho para agregar valores e colaborar para a efetivação de 

questões relacionadas ao comportamento e desempenho humano, bem como, profissional. 

Além disso, por se tratar de uma questão relativamente nova dentro do ambiente de trabalho, o 

estudo faz-se de extrema importância para ampliação das discussões e como referência para 

novas pesquisas sobre o tema. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Definições de espiritualidade 

 

Desde os tempos mais remotos, a humanidade busca explicar tudo aquilo que é de difícil 

compreensão, por meio da relação desses fatos com poderes divinos, a fim de dá um sentido 

maior a sua jornada aqui na terra (KERBER, 2009). Segundo Teixeira (2004), a espiritualidade 

encontra-se atrelada a evolução do ser humano e contrapõe-se à materialidade, fazendo uma 

relação direta ou a união do homem como um todo (corpo e alma) e os seres divinos. Assim, a 

espiritualidade é parte constitutiva do ser humano, instituindo a sua totalidade enquanto sentido 

e vitalidade. Contudo, por muitas vezes, a realidade material do mundo moderno faz com que 

o lado espiritual seja esquecido ou até mesmo perdido. 

Até o início do século XX, relacionava-se diretamente a espiritualidade e a religião, 

onde apenas pessoas religiosas eram passíveis de ter ou viver uma espiritualidade. Contudo, as 

mudanças valorativas, sociais e existenciais, posteriormente geradas pela II Guerra Mundial, 

impactaram diretamente no entendimento do que vem a ser espiritualidade, bem como, na 

compreensão do mundo, do sentido de existência e dos saberes sociais, os quais eram 

fundamentos por grandes ideologias (MARANHÃO, 2016).·. 

Portanto, ao adentrar no contexto da dimensão espiritual, percebe-se que a 

espiritualidade está intrinsicamente relacionada à necessidade da vivência existencial e algo 

que transcenda o real (RUTHES, 2014), indo muito mais além do corpo, da mente, do 

emocional e do material, permitindo ao ser humano experimentar uma vida de forma mais 

completa, coletiva e integrativa, e superar as crises e os desafios sociais.  

 

2.2 Espiritualidade no ambiente de trabalho (EAT) 

  

Embora se trate de um tema inserido na vida humana desde as antigas civilizações, a 

espiritualidade é uma prática relativamente nova no ambiente de trabalho (COSTA, 2010). 

Contudo, nos últimos anos, o tema tem ganhado bastante relevância e vem sendo cultivado 

pelas organizações por se notar que, além das coisas materiais, como o dinheiro, as pessoas 

buscam também a satisfação no trabalho (DANDONA, 2013).  

Tal fato se dá, principalmente, devido ao aumento da pressão e da conturbação social 

provocada por diversos fatores que compõe o mundo moderno como, por exemplo, a velocidade 

com que se disseminam as informações, as mudanças ambientais, científicas e sociais 

(KORAC-KAKABADSE, 2002). Ao contrário do que muitos pensam a espiritualidade no 

trabalho não se trata de religião, mas de um movimento que busca criar um senso coletivo entre 

as pessoas e propiciar um sentido ao trabalho (GALEN, 2005), fazendo surgir um novo tipo de 

inteligência relacional, a ‘inteligência espiritual’ (BORBA, 2011). 

Ashmos e Duchon (2000) entendem que, em um ambiente de trabalho, o 

desenvolvimento do espírito é tão importante quanto o da mente, sendo a espiritualidade uma 

virtude que permite aos envolvidos entender o significado do trabalho e participar do mesmo 

como uma comunidade. Nessa perspectiva, a espiritualidade no ambiente de trabalho consiste 

em dá sentido ao trabalho, permitindo a cooperação mútua entre os indivíduos e construindo 

uma comunidade organizacional, de modo a superar a individualidade e aumentar a satisfação, 

humanização e, consequentemente, a valorização (SIQUEIRA, 2008). 

De acordo com Milliman (2003), são três os motivos básicos que sugerem o cultivo da 

espiritualidade no ambiente de trabalho: senso comunitário, adequação dos valores individuais 
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com o da empresa e um propósito ao trabalho. Deste modo, ao se criar um senso de comunidade 

munido de sentido ao trabalho, o colaborador desempenha um trabalho mais agregador e ético.  

Para Guillory (2002), diversos fatores como ambiente mais amistoso no trabalho, 

inovação, aumento na criatividade, maior capacidade de adequação e sensibilidade ao ambiente, 

alta produtividade, melhoramento pessoal e coletivo, dentre outros, são característicos de um 

ambiente de trabalho espiritual. Esses aspectos geram benefícios às empresas aumentando o 

comprometimento organizacional, a cooperação mútua, confiança, equilíbrio, humanismo, 

integridade, justiça, receptividade, respeito, responsabilidade, motivação, a satisfação pessoal 

e, consequentemente, a produtividade (CAVANAGH, 2002; JURKIEWICZ, 2004). 

Na Figura 1, encontra-se um resumo sobre a influência da EAT de acordo com a 

concepção de Cavanagh e Bandsuch (2014). 

 
Figura 1 - Resumo sobre a influência da EAT. 

 
Fonte: Cavanagh e Bandsuch (2004). 

 

Nas últimas décadas, com os avanços dos estudos empíricos sobre a influência da 

espiritualidade no ambiente corporativo, observou-se a possibilidade de criação de novas 

culturas organizacionais que propiciem maior felicidade e motivação a todos os envolvidos, 

gerando assim um melhor desempenho e equilíbrio (JURKIEWICZ, GIACALONE, 2004).  

De acordo com estudos realizados por Rego (2007), foi-se observada uma maior 

competitividade em empresas que cultivavam a espiritualidade no ambiente de trabalho, devido 

ao foco e comprometimento dos envolvidos, além de mais lucrativas (BENEFIEL, 2010). Do 

mesmo modo, uma pesquisa estatística realizada por Kolodinski (2008), indicou que os níveis 

de espiritualidade organizacional são um dos fatores mais influenciadores para a tomada de 

decisão e aumento do comprometimento dos indivíduos com as relações de trabalho. Algumas 

visões são mais enfáticas e afirmam que, qualquer empresa que queira sobreviver, terá que 

sofrer mudanças drásticas de valores, especialmente, os do coração e da alma, visando uma 

dimensão transcendental do seu existir e do seu ser (MARANHÃO, 2016). 

 De modo não obstante, as empresas que envolvem profissionais de contabilidade 

requerem competitividade e um ambiente de trabalho mais propício para o desenvolvimento de 

funções e tomada de decisão desses profissionais. Assim sendo, estudos desenvolvidos por 

Costa (2010), analisaram alguns valores espirituais que podem contribuir para um ambiente de 

trabalho mais propício, evitando conflitos entre os gestores e profissionais contabilistas, e os 

colocaram em modo de fluxograma, destacando o primeiro caminho como forma de evitar a 

discórdia e o segundo como uma maneira corretiva (Figura 2). 
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Figura 2 - Fluxograma dos valores no ambiente de trabalho do contador. 

 
Fonte: Costa (2010). 

 

Tais valores corroboram para um melhor desempenho e ética de todos os envolvidos, 

promovendo uma rede de cooperação e formando uma ‘teia virtuosa’ de colaboração em busca 

de um objetivo em comum (COSTA, 2010). 

 

2. 3 Profissão contábil  

 

A contabilidade encontra-se inserida na vida do homem desde os tempos mais antigos, 

quando se iniciou a preocupação com a valorização do patrimônio e enriquecimento, o que 

levou às mudanças socioeconômicas e tecnológicas (COUTINHO, 2016).  De acordo com 

Marion (2003, p. 30) ‘costuma-se dizer que a Contabilidade é tão antiga quanto a origem do 

homem’, onde cita trechos bíblicos que demonstram o controle e registros contábeis e a origem 

da Escola Italiana, originada por volta de 1494, pelo Frei Luca Pacioli, que codificou a 

contabilidade através do método das partidas dobradas. 

No Brasil, a profissão contabilística já se fazia presente nos tempos coloniais e, em 1549, 

surgiu à primeira nomeação para a função de contador, a qual foi regulamentada apenas 221 

anos depois (SILVA, 2000). Com aumento da competividade e um mercado global altamente 

dinâmico, às empresas passaram a investir mais em recursos contábeis que propiciem a 

elaboração de projeções e auxiliem no processo de gestão e elaboração de estratégias 

(FONSECA, 2014).  

Tal fato destaca-se ser imprescindível na profissão contábil, uma vez que, as habilidades 

desses profissionais são cada vez mais requeridas devido a fatores como mercado volátil, novas 

políticas tributárias, avanços e inovações tecnológicas, competitividade, entre outros (NEVES 

JÚNIOR et al., 2011). Deste modo, a maneira com que o profissional contador atua, tem se 

modificado cada vez mais durante os últimos anos. Essas mudanças levaram à expansão de suas 

habilidades de modo que, o profissional apresente um nível cultural amplo e uma maior 

familiaridade com os aspectos econômicos, políticos e sociais em que se está inserido, 

ampliando assim, a sua capacidade em gestão de negócios (MOHAMED; LASHINE, 2003). 

Assim, percebe-se que, com as transformações ocorridas no ambiente de trabalho do 

profissional contabilista, esses terão a necessidade de buscar desenvolver novas habilidades que 

vão além do manuseio dos números e prospectar-se para um mercado que requer muito mais 

decisões e previsões, do que para os fatos passados (MACHADO et al., 2012). 
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3   METODOLOGIA 

 

Em relação aos objetivos da pesquisa, a mesma enquadra-se como descritiva, pois tem 

como objetivo descrever características da população neste caso, os profissionais contábeis. No 

tocante aos procedimentos, o estudo enquadrou-se como levantamento ou survey, o qual se 

caracteriza pela interrogação direta, com o objetivo de verificar a espiritualidade dos 

profissionais contabilistas no ambiente de trabalho, sendo feita uma análise quantitativa para 

tal. Dessa forma, no que tange a abordagem do problema, a investigação enquadra-se como 

quantitativa, fazendo o uso da estatística descritiva (frequência e porcentagem) para apuração 

de seus resultados (RAUPP; BEUREN, 2006).  

O instrumento de pesquisa correspondeu a um questionário eletrônico contendo 29 

questões/frases destinadas aos profissionais contabilistas, conforme os parâmetros descritos por 

Gerhardt e Silveira (2009).  Após a obtenção dos dados, foi construído um banco de dados no 

Excel®, separando-se as respostas que evidenciam o nível de espiritualidade no ambiente de 

trabalho das que caracterizem a influência deste nas relações e competitividade da empresa. Em 

seguida, identificou-se o nível de espiritualidade de cada empresa conforme as dimensões 

estabelecidas por Rego et al. (2005) e, posteriormente, analisou-se a influência deste no 

ambiente organizacional, bem como, no desempenho da empresa frente ao mercado. 

A amostra da pesquisa correspondeu um total de 162 profissionais contabilistas com 

diferentes níveis de escolaridades: técnicos, graduados, especialistas e mestres. Para tal, foi 

considerado um tempo de atuação na organização em intervalos de: até 2 anos; 2 a 6 anos; 6 a 

8 anos; e mais de 8 anos. O questionário foi aplicado de forma virtual, sendo, então, classificado 

como questionário eletrônico. As variáveis que compõem o questionário são listadas no 

(Quadro 1). 

 
Quadro 1 – Variáveis do instrumento de pesquisa.  

1)No meu setor as pessoas são unidas. 

2)Meu trabalho ajuda-me a realizar a maioria dos meus sonhos. 

3) Meu trabalho ajuda-me a ter uma vida melhor. 

4)Meu trabalho amplia os horizontes de minha vida. 

5) Meu trabalho aumenta minhas habilidades como pessoa. 

6) No meu setor existe espírito de solidariedade entre as pessoas. 

7) Meu trabalho dá sentido à minha vida. 

8) No meu setor existe colaboração entre as pessoas. 

9) Meu trabalho dá uma razão especial a minha vida. 

10) No meu setor existe um ambiente tranquilo. 

11) No meu setor as pessoas se apoiam umas às outras para progredirem. 

12) No meu setor há companheirismo. 

13) Meu trabalho é essencial para minha existência. 

14) No meu setor respira-se um ar de cordialidade. 

15) Meu trabalho responsável por muitas vitórias que consegui na vida. 

16) Meu trabalho ilumina meus dias. 

17) Meu trabalho me permite viver em paz. 

18) No meu setor todos querem ajudar quando um tem problema. 

19) No meu setor as pessoas mantêm um laço de amizade entre elas. 

20) Meu trabalho torna minha vida mais completa. 

21) Meu trabalho traz tranquilidade para minha vida. 

22) No meu setor existe intrigas entre as pessoas. 

23) Meu trabalho traz harmonia para os meus dias.  

24) No meu setor há ambiente para acolher cada um que ali trabalha. 
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25) No meu setor há respeito de um pelo outro. 

26) Meu trabalho é parte importante da minha vida.  

27) No meu setor pode-se dizer que ‘são todos por um e um por todos’. 

28) Meu trabalho faz minha vida ter mais significado. 

29) No meu setor existe um ambiente social agradável. 

Fonte: Siqueira (2014). 

 

A opção pelo uso do questionário ocorreu, basicamente, devido aos fatores apontados 

por Gerhardt e Silveira (2009) como, por exemplo: a obtenção de respostas mais rápidas e mais 

precisas; maior liberdade e mais segurança nas respostas, devido ao anonimato; menor risco de 

distorções, devido a não influência do pesquisador; maior uniformidade na avaliação, além de 

obter respostas que materialmente seriam inacessíveis.  

As respostas foram estruturadas em uma escala Likert (1 – Discordo totalmente; 2 – 

Discordo; 3 – Nem concordo e nem discordo; 4 – Concordo; 5 – Concordo totalmente). Desta 

forma, o (a) profissional pôde indicar o quanto ele (a) concorda ou discorda de acordo com as 

frases apresentadas no questionário. Para a realização do tratamento dos dados utilizou-se o 

software IBM SPSS Statistics5 (Statistical Package for the Social Sciences) para dá um maior 

nível de confiabilidade nos resultados, em seguida realizou-se o confronto dos resultados 

obtidos com o teórico.  

 

4   RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Caracterização da amostra 

 

Optou-se por caracterizar o perfil da amostra em gênero, escolaridade e tempo de 

atuação na organização, como ilustrado no Quadro 1. 
 

Quadro 2 - Perfil dos respondentes da pesquisa. 

Perfil dos respondentes Frequência Porcentagem 

 

Gênero 

Masculino 109 67,3 % 

Feminino 53 32,7 % 

Total 162 100 % 

 

 

Escolaridade 

Técnico 6 3,7 % 

Superior 110 67,9 % 

Especialização 36 22,2 % 

Mestrado 10 6,2 % 

Total 162 100 % 

 

 

Tempo de atuação na organização 

Até 2 anos 54 33,3 % 

De 2 a 4 anos 22 13,6 % 

De 4 a 6 anos 35 21,6 % 

De 6 a 8 anos 23 14,2 % 

Mais de 8 anos 28 17,3 % 

Total 162 100 % 

Fonte: Dados de Pesquisa (2019). 

Foi realizada uma análise do questionário relacionado a frase ‘no meu setor as pessoas 

são unidas’ levando em consideração o fator Gênero, como mostra a Tabela 1. Observa-se que 

as mulheres em sua maior proporção se dividem nas respostas em ‘concorda’ e ‘nem concorda 

 
5 O IBM® SPSS® Statistics é um software que pode ser usado para solucionar problemas, como, de negócios e de 
pesquisa usando análise de dados, teste de hipótese e análise preditiva. Disponível em: <www.ibm.com>. 
Acessado em 20 de maio de 2019. 
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e nem discorda’ quanto à união dos colaboradores em sua organização. Da mesma forma, os 

respondentes do sexo masculino ficaram na mesma situação. Por outro lado, apenas 3 deles 

discordaram. 
 

Tabela 1 - Nível de concordância/discordância dos respondentes para a frase: No meu setor as pessoas são unidas. 

Gênero Concordo Concordo 

totalmente 

Discordo Discordo 

totalmente 

Nem concordo e 

nem discordo 

Total 

Feminino 39 12 13 7 38 109 

Masculino 21 4 3 7 18 53 

Total 60 16 16 14 56 162 

Fonte: Dados de Pesquisa (2019). 

   

Oliveira (2014) trata sobre alguns aspectos relevantes para uma boa qualidade de vida 

no trabalho. Sabe-se que a união entre os colaboradores de uma empresa é considerando um 

fator importante para com o sucesso da mesma, o que a torna de fato competitiva diante das 

demais, um ambiente em que o prazer de se trabalhar os fazem criar um ambiente, por vezes, 

harmonioso. A tabela 2 traz dados referentes ao nível de concordância/discordância dos 

profissionais de contabilidade referentes ao quanto o trabalho influência na realização dos 

sonhos destes. 

 
Tabela 2 - Nível de concordância/discordância dos respondentes para a frase: Meu trabalho ajuda-me a realizar a 

maioria dos meus sonhos. 

Gênero Concordo Concordo 

totalmente 

Discordo Discordo 

totalmente 

Nem concordo 

nem discordo 

Total 

Feminino 49 9 18 1 32 109 

Masculino 24 4 9 2 14 53 

Total 73 13 27 3 46 162 

Fonte: Dados de Pesquisa (2019). 

 

 É perceptível o quanto de pessoas que veem o emprego como forma de realizar seus 

sonhos, principalmente se tratando de cargos que oferecem bons salários aos colaboradores, 

seja de qual for a empresa, gerando satisfação no trabalho (BITENCOURT e ROCKENBACH, 

2017). A busca cada vez mais por tais cargos ocorre de maneira explícita na qual as pessoas 

buscam o dinheiro para alcançar seus objetivos de vida. Porém, um fator a ser considerado para 

tal provém do esforço de cada um, sendo importante fazer do ambiente de trabalho parte do seu 

cotidiano. Ter uma boa relação com seus colegas de trabalho e trabalhar a ‘espiritualidade’ 

nesse ambiente, o faz crescer não só na empresa, mas como pessoa. 

 Os dados na Tabela 2 mostram que, de fato, as maiorias dos respondentes concordam 

em dizer que o trabalho é o ponto de partida para realização de seus sonhos.  
 

Tabela 3 - Nível de concordância/discordância dos respondentes para a frase: No meu setor existe espírito de 

solidariedade entre as pessoas. 

Gênero Concordo Concordo 

totalmente 

Discordo Discordo 

totalmente 

Nem concordo 

nem discordo 

Total 

Feminino 46 11 18 2 32 109 

Masculino 23 6 7 5 12 53 

Total 69 17 25 7 44 162 

Fonte: Dados de Pesquisa (2019). 

 

 O espírito de solidariedade entre as pessoas de uma empresa, como trata a Tabela 3, é, 

por vezes, comum de se ver. Segundo Patrus (2013) a solidariedade supõe compreender-se parte 
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de um sistema. As pessoas estão cada vez mais comovidas com o próximo no sentido de buscar 

melhorias de vida. Dessa forma, em um ambiente de trabalho, mesmo competitivo, as pessoas 

têm demonstrado a importância do outro.  Esse espírito de solidariedade tem se tornado 

frequente no trabalho, o que, de fato, é bom, promovendo, assim, uma convivência harmoniosa 

e, ao mesmo tempo, produtiva na empresa. 

 Muitos dos profissionais contabilistas, como se pode observar na Tabela 4, concordam 

o fato de que o trabalho dá sentido às suas vidas, existindo apenas 2 de 109 respondentes do 

sexo feminino que discorda totalmente. Contudo, de um total de 162 respondentes, 44 opinam 

de forma duvidosa a afirmativa imposta que diz que ‘Meu trabalho dá sentido à minha vida’. 

O trabalho é visto como algo de sobrevivência pode-se dizer. Ora, é dele e através dele 

que advém o sustento. O termo ‘dá sentido à minha vida’ é entendido como sendo o necessário 

para o indivíduo que possa usufruir de algo, pois é através do recebimento do salário que se 

pode comprar algo, ou realizar alguma viagem dos sonhos, por exemplo. Dito isto, é notório 

que a maioria das respostas seja assim, positivas, no qual concordam que para que a vida tenha 

sentido, seja necessário termos um trabalho. 

 
Tabela 4 - Nível de concordância/discordância dos respondentes para a frase: Meu trabalho dá sentido à minha 

vida. 

Gênero Concordo Concordo 

totalmente 

Discordo Discordo 

totalmente 

Nem concordo 

nem discordo 

Total 

Feminino 45 12 11 5 36 109 

Masculino 24 7 6 4 12 53 

Total 69 19 17 9 48 162 

Fonte: Dados de Pesquisa (2019). 

  

Um fator importante que se observa em um ambiente de trabalho, seja ela qual for, como 

mostra a Tabela 5 é o quanto as pessoas se apoiam nas outras, para que assim consigam 

progredir dentro ou fora de uma empresa.  

 
Tabela 5 - Nível de concordância/discordância dos respondentes para a frase: No meu setor as pessoas se apoiam 

umas às outras para progredirem. 

Gênero Concordo Concordo 

totalmente 

Discordo Discordo 

totalmente 

Nem concordo 

nem discordo 

Total 

Feminino 43 4 20 9 33 109 

Masculino 12 4 10 6 21 53 

Total 55 8 30 15 54 162 

Fonte: Dados de Pesquisa (2019). 

 

Os dados ilustrados na Tabela 5 afirmam o quanto esse ‘apoio’ dos nossos colegas de 

trabalho nos faz crescer dentro de uma empresa. De 109 respondentes do sexo feminino, 46 

fazem jus a afirmação de que ‘no meu setor as pessoas se apoiam umas às outras para 

progredirem’. Levando em consideração o sexo masculino, as respostas também são maioria 

diante das demais. De acordo com Peres (2018), é fundamental que se busque um profissional 

para que se possa apoiar, orientar e conduzir a organização para auxiliar no alcance dos seus 

objetivos.  

Os resultados obtidos e mostrados na Tabela 6 condizem ao quanto o trabalho ilumina 

o dia dos profissionais contabilistas. As respostas foram um pouco desproporcionais para os 

dois gêneros, onde 45 dos respondentes do sexo feminino nem concordaram e discordaram, 
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permanecendo, assim, neutras diante das demais. Em contrapartida, 19 de 53 profissionais do 

sexo masculino concordaram com o que foi exposto.  

 
Tabela 6 - Nível de concordância/discordância dos respondentes para a frase: Meu trabalho ilumina meus dias. 

Gênero Concordo Concordo 

totalmente 

Discordo Discordo 

totalmente 

Nem concordo 

nem discordo 

Total 

Feminino 37 6 15 6 45 109 

Masculino 19 3 13 2 16 53 

Total 56 9 28 8 61 162 

Fonte: Dados de Pesquisa (2019). 

 

 Outro fator importante que foi considerado no questionário e exposto na Tabela 7 é a 

importância do trabalho na vida das pessoas.  
  

Tabela 7 - Nível de concordância/discordância dos respondentes para a frase: Meu trabalho é parte importante da 

minha vida. 

Gênero Concordo Concordo 

totalmente 

Discordo Discordo 

totalmente 

Nem concordo 

nem discordo 

Total 

Feminino 78 5 5 4 17 109 

Masculino 31 6 6 2 8 53 

Total 109 11 11 6 25 162 

Fonte: Dados de Pesquisa (2019). 

 

 Observa-se que o trabalho é considerado algo essencial para que se possa, assim, viver. 

A maioria dos respondentes afirma isso, onde 78 de 109 das profissionais mulheres concordam 

com tal fato. Da mesma forma, os homens, discordando apenas 2 de um total de 53 respondentes 

do sexo masculino. Um dos fatores que considerados pelo o trabalho como algo importante para 

vida, além de se darem conta de que é necessário para desenvolver habilidades. Segundo 

Mendes (2013), o trabalhar é condição essencial, não somente pela manutenção financeira, mas 

pela dignificação da vida, indo além do ‘ganha-pão’. 

  

4.2 Escolaridade 

 

Outro fator a ser analisado é o nível de escolaridade dos profissionais respondentes 

diante das respostas obtidas via questionário eletrônico. Na Tabela 8, ao observar se há ‘união’ 

entre as pessoas no ambiente de trabalho destas, nota-se que os profissionais com um nível 

maior de escolaridade apresentaram maior concordância sobre a afirmação. Em contrapartida, 

os profissionais de nível técnico em sua quase totalidade ficaram duvidosos ao responderem 

‘nem concordo e nem discordo’. Talvez, um dos fatores que leve a desunião entre profissionais 

em uma empresa esteja ligado a hierarquia dentro da mesma.  

 

Tabela 8 - Nível de concordância/discordância dos respondentes para a frase: No meu setor as pessoas 

são unidas. 
Escolaridade Concordo Concordo 

totalmente 

Discordo Discordo 

totalmente 

Nem concordo e 

nem discordo 

Total 

Técnico 0 0 0 1 5 6 

Superior 35 14 15 9 37 110 

Especialização 21 2 0 3 10 36 

Mestrado 4 0 1 1 4 10 

Total 60 16 16 14 56 162 
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Fonte: Dados de Pesquisa (2019). 

  

Uma boa relação entre as pessoas em um mesmo ambiente de trabalho é considerada 

essencial para com o desenvolvimento da empresa. Vale lembrar, que quando uma empresa 

cresce, geralmente, as pessoas que a compõe também crescem profissionalmente. E, como 

mostra a Tabela 9, o trabalho contribui, substancialmente, para que esses profissionais realizem 

a maioria de seus sonhos. 
 

Tabela 9 - Nível de concordância/discordância dos respondentes para a frase: Meu trabalho ajuda-me a realizar a 

maioria dos meus sonhos. 

Escolaridade Concordo Concordo 

totalmente 

Discordo Discordo 

totalmente 

Nem concordo e 

nem discordo 

Total 

Técnico 3 0 1 1 1 6 

Superior 49 8 19 1 33 110 

Especialização 16 2 6 1 11 36 

Mestrado 5 3 1 0 1 10 

Total 73 13 27 3 46 162 

Fonte: Dados de Pesquisa (2019). 

 

 De um total de 162 profissionais contabilistas respondentes, 69 concordam que existe 

um espírito de solidariedade entre as pessoas em seus ambientes de trabalho. Porém, 44 deles 

não concordam e nem discordam do enunciado, conforme pode-se observar na Tabela 10. 
 

Tabela 10 - Nível de concordância/discordância dos respondentes para a frase: No meu setor existe espírito de 

solidariedade entre as pessoas. 

Escolaridade Concordo Concordo 

totalmente 

Discordo Discordo 

totalmente 

Nem concordo e 

nem discordo 

Total 

Técnico 1 1 2 0 2 6 

Superior 38 15 19 4 34 110 

Especialização 23 1 3 3 6 36 

Mestrado 7 0 1 0 2 10 

Total 69 17 25 7 44 162 

Fonte: Dados de Pesquisa (2019). 

 

 

 Boa parte dos profissionais contabilistas que possuem nível superior, apenas, cerca de 

45 de um total de 110, acreditam que o trabalho dá sentido as nossas vidas, sendo assim, pode-

se dizer que o trabalho é visto como parte integrante de nós. Grun e Asslander (2014) fala como 

a pessoa espiritual encontra um sentido em seu trabalho, independentemente de aspiração 

profissional e de sucesso. 
 

Tabela 11 - Nível de concordância/discordância dos respondentes para a frase: Meu trabalho dá sentido à minha 

vida. 

Escolaridade Concordo Concordo 

totalmente 

Discordo Discordo 

totalmente 

Nem concordo e 

nem discordo 

Total 

Técnico 4 1 0 0 1 6 

Superior 45 14 11 6 34 110 

Especialização 15 1 6 2 12 36 

Mestrado 5 3 0 1 1 10 

Total 69 19 17 9 48 162 

Fonte: Dados de Pesquisa (2019). 
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Para todos os níveis de escolaridade, ilustrado na Tabela 12, as respostas se dividem em 

‘concorda’ e ‘nem concorda e nem discorda’ sobre as pessoas se apoiarem nas outras para, 

então, progredirem dentro de uma organização. No entanto, vale salientar que é importante 

saber o que realmente se quer buscar, quais são objetivos e como fazer para alcançá-los, sendo 

está uma atitude que deve partir do próprio indivíduo com base em suas habilidades e na 

estratégia da empresa.  

 
Tabela 12 - Nível de concordância/discordância dos respondentes para a frase: No meu setor as pessoas se apoiam 

umas às outras para progredirem. 

Escolaridade Concordo Concordo 

totalmente 

Discordo Discordo 

totalmente 

Nem concordo e 

nem discordo 

Total 

Técnico 0 0 2 0 4 6 

Superior 37 8 21 9 35 110 

Especialização 13 0 7 5 11 36 

Mestrado 5 0 0 1 4 10 

Total 55 8 30 15 54 162 

Fonte: Dados de Pesquisa (2019). 

 

 Com relação a uma das frases do questionário eletrônico que diz que ‘Meu trabalho 

ilumina meus dias’, é exposto na Tabela 13 que a resposta mais positiva quanto essa afirmação 

é feita pelos mestres respondentes. Todavia, observa-se que fazer o que, realmente, se gosta, 

com certeza isso renderá bons frutos ao profissional e pessoas, e também para a organização a 

qual esteja atuando. 

 
Tabela 13 - Nível de concordância/discordância dos respondentes para a frase: Meu trabalho ilumina meus dias. 

Escolaridade Concordo Concordo 

totalmente 

Discordo Discordo 

totalmente 

Nem concordo e 

nem discordo 

Total 

Técnico 1 1 0 0 4 6 

Superior 34 6 19 6 45 110 

Especialização 15 0 8 1 12 36 

Mestrado 6 2 1 1 0 10 

Total 56 9 28 8 61 162 

Fonte: Dados de Pesquisa (2019). 

 

 Para a maior parte dos profissionais contabilistas, como ilustra a Tabela 14, acredita que 

o trabalho é, de fato, considerado parte importante. Desta forma, é formidável que o ambiente 

de trabalho seja um local não só para trabalhar, mas para se ter boa relação e harmonia com as 

pessoas que ali convive-se diariamente. Sendo assim, para que se possa ter sempre empatia e 

um espírito solidário para com o outro. Como ressalta Júnior (2017), a solidariedade e espírito 

de equipe ajudam substancialmente no crescimento profissional. 

 
Tabela 14 - Nível de concordância/discordância dos respondentes para a frase: Meu trabalho é parte importante da 

minha vida. 

Escolaridade Concordo Concordo 

totalmente 

Discordo Discordo 

totalmente 

Nem concordo e 

nem discordo 

Total 

Técnico 4 1 1 0 0 6 

Superior 77 6 7 4 16 110 

Especialização 21 2 3 1 9 36 

Mestrado 7 2 0 1 0 10 

Total 109 11 11 6 25 162 

Fonte: Dados de Pesquisa (2019). 
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4.3 Tempo de atuação na organização 

 

Para as mesmas questões tratadas no item gênero e escolaridade foi feita uma avaliação 

considerando o fator tempo de atuação na organização. Pela Tabela 15, nota-se que existe certa 

discrepância nos resultados sobre a ‘união’ das pessoas no mesmo ambiente de trabalho, porém, 

afirmações positivas são vistas por profissionais que já estão a 6 anos no mercado de trabalho. 

O questionamento das relações estabelecidas pelas pessoas no ambiente de trabalho ocorre, 

justamente, devido a união destas para a obtenção de objetivos comuns como explica Rhinow 

(2001). 

 
Tabela 15 - Nível de concordância/discordância dos respondentes para a frase: No meu setor as pessoas são unidas. 

Tempo de atuação 

na organização 

Concordo Concordo 

totalmente 

Discordo Discordo 

totalmente 

Nem concordo e 

nem discordo 

Total 

Até 2 anos 19 6 5 6 18 54 

De 2 a 4 anos 7 4 2 1 8 22 

De 4 a 6 anos 18 4 2 2 9 35 

De 6 a 8 anos 5 2 4 3 9 23 

Mais de 8 anos 11 0 3 2 12 28 

Total 60 16 16 14 56 162 

Fonte: Dados de Pesquisa (2019). 

 

 Boa parte dos profissionais que estão na mesma organização entre um período de 4 a 6 

anos concordam que o trabalho ajuda na realização de seus sonhos (Tabela 16). Para aqueles 

que já estão a mais de 8 anos no mercado a resposta positiva também é maioria. Contudo, 

considerando todos os intervalos de tempo, nota-se que 46 dos 162 profissionais contabilistas 

não apresentam uma resposta concreta, onde nem concordam e nem discordam do afirmativo. 
 

Tabela 16 - Nível de concordância/discordância dos respondentes para a frase: Meu trabalho ajuda-me a realizar a 

maioria dos meus sonhos. 

Tempo de atuação 

na organização 

Concordo Concordo 

totalmente 

Discordo Discordo 

totalmente 

Nem concordo e 

nem discordo 

Total 

Até 2 anos 21 3 14 2 14 54 

De 2 a 4 anos 9 1 3 0 9 22 

De 4 a 6 anos 17 4 3 1 19 35 

De 6 a 8 anos 14 2 4 0 3 23 

Mais de 8 anos 12 3 3 0 10 28 

Total 73 13 27 3 46 162 

Fonte: Dados de Pesquisa (2019). 

 

 Ter espírito de solidariedade com as pessoas que estão a nossa volta é de fundamental 

importância, principalmente no ambiente de trabalho, uma vez que fortalece a união entre os 

colaboradores da empresa. Também pode ser visto como sendo uma forma de gerar motivação 

no ambiente de trabalho como aponta Moraes (2001). Na Tabela 17, é possível observar que 

mesmo para quem faz pouco tempo que está no mercado de trabalho (até 2 anos), afirmam que 

essa solidariedade se faz presente. 

 
Tabela 17 - Nível de concordância/discordância dos respondentes para a frase: No meu setor existe espírito de 

solidariedade entre as pessoas. 

Tempo de atuação 

na organização 

Concordo Concordo 

totalmente 

Discordo Discordo 

totalmente 

Nem concordo e 

nem discordo 

Total 
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Até 2 anos 26 5 8 2 13 54 

De 2 a 4 anos 12 3 1 1 5 22 

De 4 a 6 anos 14 6 4 2 9 35 

De 6 a 8 anos 7 3 6 2 5 23 

Mais de 8 anos 10 0 6 0 12 28 

Total 69 17 25 7 44 162 

Fonte: Dados de Pesquisa (2019). 

 

 Mais da metade dos respondentes que demonstram ter uma boa experiência de trabalho, 

com mais de 8 anos de atuação em uma organização, considera o trabalho como fator 

importante. Contudo, poucos foram as discordâncias como é o caso dos que fazem menos de 2 

anos que estão no mercado de trabalho, onde cerca de 4 dos 54 respondentes discordam do fato 

de que o ‘trabalho dá sentido à vida’, como evidencia a Tabela 18. 

 
Tabela 18 - Nível de concordância/discordância dos respondentes para a frase: Meu trabalho dá sentido à minha 

vida. 

Tempo de atuação 

na organização 

Concordo Concordo 

totalmente 

Discordo Discordo 

totalmente 

Nem concordo e 

nem discordo 

Total 

Até 2 anos 18 6 4 4 22 54 

De 2 a 4 anos 8 3 2 2 7 22 

De 4 a 6 anos 15 4 4 2 10 35 

De 6 a 8 anos 11 3 6 0 3 23 

Mais de 8 anos 17 3 1 1 6 28 

Total 69 19 17 9 48 162 

Fonte: Dados de Pesquisa (2019). 

 

 Quanto a progressão das pessoas em uma organização, levando em consideração o 

tempo de atuação dos profissionais respondentes (Tabela 19), observa-se que aqueles que atuam 

a mais de 8 anos não têm uma opinião concreta sobre a questão em que as pessoas se apoiam 

no outro para conseguirem vantagens na empresa. Porém se for analisado os que estão a pouco 

tempo na função (até 2 anos), a realidade é outra. Talvez concordem por estarem no início de 

suas carreiras e, assim, pensam como uma das formas para chegarem aos cargos desejados 

dentro da organização, desta forma, se ‘apoiam’ no outro para progredirem na mesma. Dessa 

forma, acredita-se buscar apoio em outros colaboradores dentro de uma empresa para progredir 

na carreira é essencial nos dias de hoje (PERES, 2018). 
 

Tabela 19 - Nível de concordância/discordância dos respondentes para a frase: No meu setor as pessoas se apoiam 

umas às outras para progredirem. 

Tempo de atuação 

na organização 

Concordo Concordo 

totalmente 

Discordo Discordo 

totalmente 

Nem concordo e 

nem discordo 

Total 

Até 2 anos 21 3 10 5 15 54 

De 2 a 4 anos 4 2 6 2 8 22 

De 4 a 6 anos 11 2 5 4 13 35 

De 6 a 8 anos 10 0 3 3 7 23 

Mais de 8 anos 9 1 6 1 11 28 

Total 55 8 30 15 54 162 

Fonte: Dados de Pesquisa (2019). 

 

 É possível observar, na Tabela 20, que 10 de 54 dos profissionais contabilista que 

possuem menos de 2 anos de atuação em sua organização discordam de que o ‘trabalho ilumina 

seus dias’, havendo ainda dúvidas quanto a essa afirmação para aqueles que estão a mais tempo 

no mercado.  
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Tabela 20 - Nível de concordância/discordância dos respondentes para a frase: Meu trabalho ilumina meus dias. 

Tempo de atuação 

na organização 

Concordo Concordo 

totalmente 

Discordo Discordo 

totalmente 

Nem concordo e 

nem discordo 

Total 

Até 2 anos 14 4 10 4 22 54 

De 2 a 4 anos 4 0 4 1 13 22 

De 4 a 6 anos 14 3 7 0 11 35 

De 6 a 8 anos 11 1 4 2 5 23 

Mais de 8 anos 13 1 3 1 10 28 

Total 56 9 28 8 61 162 

Fonte: Dados de Pesquisa (2019). 

 

 Por fim, seja qual for o tempo de experiência desses profissionais na organização, como 

exposto na Tabela 21, levando em conta o total de respondentes, 109 deles concordam de como 

o trabalho é parte importante das nossas vidas.  

 
Tabela 21 - Nível de concordância/discordância dos respondentes para a frase: Meu trabalho é parte importante da 

minha vida. 

Tempo de atuação 

na organização 

Concordo Concordo 

totalmente 

Discordo Discordo 

totalmente 

Nem concordo e 

nem discordo 

Total 

Até 2 anos 30 4 5 5 10 54 

De 2 a 4 anos 15 1 0 0 6 22 

De 4 a 6 anos 27 3 1 1 3 35 

De 6 a 8 anos 16 1 3 0 3 23 

Mais de 8 anos 21 2 2 0 3 28 

Total 109 11 11 6 25 162 

Fonte: Dados de Pesquisa (2019). 

 

Portanto, o trabalho é algo importante para o dia a dia das pessoas, visto que todos 

precisam dele para sobrevivência, além do mais, é através dele que o indivíduo possa se realizar 

pessoalmente e profissionalmente, além do desenvolvimento de habilidades. 

 

 

5   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É importante conhecer um pouco sobre a vida dos profissionais contabilistas frente ao 

mercado de trabalho, quais os desafios e o que os tornam cada vez mais aptos a enfrentar tal 

realidade em um ambiente tão competitivo. Seja qual for o nível de escolaridade, gênero ou 

tempo de atuação destes na organização, as respostas diante do questionário aplicado de forma 

eletrônica, divergem bastante de acordo com os enunciados. Para muitos, o trabalho é, de fato, 

considerado importante e, assim, é visto como algo essencial para nossas vidas. Logo, é por 

meio do trabalho que as pessoas se realizam profissionalmente e pessoalmente. 

Seja qual for a organização, a união das pessoas no ambiente de trabalho é um fator 

chave para o crescimento de uma empresa. Porém, muitos dos profissionais se aproveitam da 

‘boa vontade’ das pessoas para tentarem progredir em um mercado tão competitivo que tem 

sido este, embora cada vez mais as pessoas estejam se qualificando para tal. 

De acordo com Silva (2008, p. 1), trabalhar a espiritualidade em um ambiente de 

trabalho ‘remete a uma perspectiva mais’ humanizada das organizações e à promoção de um 

ambiente de trabalho baseado em relacionamentos mais próximos, no aprofundamento do 



 
 

633 
 

UERN | Mossoró – RN, 02 a 06 de setembro de 2019 
VI CONgest – Congresso de Economia & Gestão 

significado do trabalho, no sentimento de participação na organização e, principalmente, na 

liberdade de se vivenciar, na organização, os valores individuais. 

A espiritualidade no ambiente de trabalho do contador se faz presente e necessária para 

que se possa avançar e crescer em um mercado tão competitivo. Barchifontaine (2007) relata 

que é necessário redescobrir o sentido de dignidade humana fazendo uma reflexão sobre como 

se pode desenvolver uma espiritualidade nas empresas. O autor ressalta, ainda que a 

espiritualidade é a busca de um sentido de vida e na vida e os caminhos são as religiões, as 

filosofias, a ética, a moral e as ideologias. 

Pode-se perceber e compreender o quanto a espiritualidade pode contribuir no ambiente 

de trabalho do profissional contabilista nos dias de hoje, seja para agregar valores éticos e 

morais ou para colaborar para a efetivação de questões os quais estão relacionadas ao 

comportamento e desempenho humano, bem como, profissional. A espiritualidade é vista como 

um diferencial competitivo e, também, como fator de sobrevivência para qualquer tipo de 

empresa (PAULA; COSTA, 2008).  

Contudo, o objetivo deste artigo foi alcançado, onde se pode perceber como a 

espiritualidade influencia no ambiente de trabalho do contador de acordo com o nível de 

espiritualidade deste nas relações de trabalho. Pelas respostas obtidas e discutidas, a 

espiritualidade surge no desenvolvimento de uma boa relação entre os colaboradores de uma 

organização e, consequentemente, favorece positivamente para o desempenho de uma empresa. 

A espiritualidade auxilia os profissionais contabilistas a encontrarem sentido para as 

atividades os quais executam diariamente em sua organização. Suas ações são vistas como 

contribuições significativas para a empresa. Assim, as atividades que são desenvolvidas saem 

do automático, tornando as ações bem mais humanizadas. Como sugestão para os próximos 

trabalhos: deve-se instigar mais o estudo sobre a espiritualidade no ambiente de trabalho como 

ações humanizadoras a serem vistas pelas empresas, uma vez que não se refere a uma religião, 

mas trata-se de ver as pessoas a partir dos próprios seus sentimentos, assim como também das 

suas necessidades e expectativas tanto em relação a si mesmo como ao seu ambiente de 

trabalho. 
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Resumo 

Este estudo teve como objetivo verificar a existência de indícios estatisticamente demonstráveis 

de manipulação nos valores do imposto SIMPLES, apurados e recolhidos mensalmente por 

determinado grupo de contribuintes. Considera-se relevante esta pesquisa pela oportunidade de 

especializar os auditores na realização de suas tarefas e em outros campos de atuação. Por meio 

da aplicação da Lei de Newcomb-Benford, é possível a identificação de irregularidades 

existentes nas empresas. A pesquisa caracteriza-se como exploratória, quanto aos 

procedimentos, como bibliográfica e documental, com abordagem qualitativa e quantitativa. A 

pesquisa teve como amostra 37 empresas, das quais foram extraídas as variáveis: faturamento 

e recolhimentos do Simples Nacional. Ao todo foram feitas 391 observações de cada variável 

no período de Janeiro a Dezembro de 2011. Da combinação dos resultados dos testes, não é 

possível concluir a favor da existência de evidências estatísticas suficientes como forma de 

fundamentar a afirmação de distorção relevante na ocorrência dos valores iniciados pelos PDS 

5 e 7 da amostra dos faturamentos e nos PDS 1 a 6 da amostra dos recolhimentos das empresas 

analisadas. 

Palavras-chave: Auditoria. Lei Newcomb-Benford. Irregularidades. 

 

Abstract 

This study aims to determine the existence of statistically demonstrable evidence of 

manipulation in the values of tax SIMPLES calculated and collected on a monthly basis by 

certain groups of taxpayers. It is considered relevant for this research opportunity to specialize 

auditors in performing their tasks and in other fields. By applying the Law of Newcomb-

Benford, enables the identification of deficiencies in existing companies. The study is 
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characterized as exploratory procedures such as literature and documents with qualitative and 

quantitative approach. The survey has a sample size of 37 companies which were extracted 

variables billing and gatherings National Simple, were altogether 391 observations of each 

variable during 2011. The combination of the test results we can not conclude for the existence 

of sufficient statistical evidence to substantiate the claim of the existence of material 

misstatement in the occurrence of values initiated by PDS 5:07 Billings in the sample of 

companies analyzed. 

Key words: Audit. Law Newcomb-Benford. Irregularities. 

 

1. Introdução 

 

O desenvolvimento tecnológico, dentro de uma visão abrangente, exige do profissional, 

capacitações associadas à interdisciplinaridade, como meio das instituições integradas por 

pessoas e inseridas em um ambiente globalizado e extremamente disputado, busquem, 

sistematicamente, um melhor desempenho (SANTOS et al., 2009). A informação, tida como 

geradora de conhecimento surge nesse contexto, como fator relevante para explicar o 

diferencial competitivo de instituições públicas ou privadas (OLIVEIRA JR., 1999). 

Para Costa, Santos e Travassos (2012) o desenvolvimento tecnológico da informação, 

com ênfase para a crescente facilidade de armazenar e acessar dados conferiu um aceleramento 

em mudanças nas técnicas de várias áreas do conhecimento, em especial para a área da 

contabilidade. De acordo com Santos et al. (2009) tais processos de geração de informações 

podem ser avaliados pela ótica da eficácia, eficiência e efetividade.  

A eficácia representa o atendimento dos objetivos e metas estabelecidas, a eficiência, 

por sua vez, está relacionada à melhor aplicação dos insumos em relação aos resultados 

alcançados pelo processo, ao passo que a efetividade retrata a capacidade dos resultados 

alcançados pelo processo de trazer mudanças significativas para o público beneficiário: o 

cidadão-contribuinte. A gestão moderna das entidades exige notadamente o emprego de 

técnicas em maior escala das Ciências Matemáticas, na busca de novas metodologias científicas 

para solução de problemas gestacionais emergentes (SANTOS et al., 2009). 

O profissional da contabilidade, que se dedica à área de auditoria, encontra 

rotineiramente situações que deverá adotar a auditoria para analisar certas características 

patrimoniais (SANTOS; DINIZ; CORRAR, 2005). Na Contabilidade, o processo preditivo tem 

sido melhorado com a incorporação dessas metodologias, fazendo surgir uma nova área do 

conhecimento contábil: a Contabilometria (IUDÍCIBUS, 1982), que tem sua importância na 

finalidade de auxiliar o processo decisório das entidades, por oferecer informações relevantes, 

oportunas e tempestivas (SANTOS et al., 2009). 

A Lei de Newcomb-Benford (NB-Lei) foi descoberta por Simon Newcomb (1881) 

quando observou que os livros contendo tábuas de logaritmos, em bibliotecas, mostravam 

indícios de maior desgaste em suas primeiras páginas (COSTA et al., 2013).Dentro desse 

contexto, os estudos empíricos sobre a lei de Newcomb-Benford (NB-Lei) tem a função de 

avaliar se um conjunto de dados contábeis segue a distribuição fornecida por essa técnica, os 

testes que mostram variações significativas entre as frequências observadas e as frequências 

teóricas podem destacar fraude. 

A primeira aplicação é devido a Carslaw (1988) que testou o segundo dígito do lucro de 

uma amostra de empresas da Nova Zelândia. Os seus achados verificaram um excesso do digito 
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0 (zero) em detrimento 9 (nove). A esses achados podem-se relacionar tendências dos gestores 

em arredondar para cima os lucros das empresas. 

Na perspectiva de combate a sonegação fiscal, busca-se o desenvolvimento de técnicas 

mais eficientes que permitam as entidades públicas e privadas formatarem as melhores 

estratégias voltadas a coibir a ação dos contribuintes que sonegam e, deste modo, possibilitar o 

aumento da arrecadação dos tributos de sua competência, bem como avaliar a aplicabilidade do 

modelo contabilométrico baseado na Lei de Newcomb-Benford. 

Partindo da premissa de que a aplicação dessa teoria poderá indicar a prática dos desvios 

de comportamentos, emerge a seguinte de pesquisa: existem indícios estatisticamente 

significativos de manipulação nos valores do imposto SIMPLES, apurados e recolhidos, 

mensalmente, por determinados grupos de contribuintes?  

É notório que a avaliação dos controles e análise amostral dos dados tem sido à base da 

auditoria privada, cuja metodologia é mundialmente aceita e aplicada. A utilização de métodos 

quantitativos aplicados à auditoria do setor público disponibilizará aos órgãos de controle 

externo, informações capazes de subsidiar as equipes de auditoria na seleção de dados que 

integrarão a sua amostra de análise, sugerindo ainda pontos relevantes a serem auditados, numa 

contribuição direta ao planejamento da auditoria, principalmente no que se refere aos desvios 

de padrões.   

Do ponto de vista gerencial essas informações poderão viabilizar um escalonamento 

entre os entes auditados, cujos indicadores funcionarão como um termômetro da gestão, 

prestando-se como mais um índice sintético de apoio à tomada de decisão pelos gerentes, com 

repercussão na otimização dos resultados mediante a alocação dos recursos às áreas ou 

entidades consideradas como prioritárias. 

 

2.  Referencial Teórico 

2.1 Auditoria Contábil 

 

Há muitas definições para auditoria, definições com referência aos ativos contábeis, aos 

ativos não contábeis, expondo que a auditoria é uma área da contabilidade que é capaz de ser 

aplicada pelas demais ciências, como um instrumento de auxílio (COSTA; SANTOS; 

TRAVASSOS, 2012). Desta forma, a auditoria pode ser definida como levantamento, estudo e 

avaliação sistemática de transações, procedimentos, rotinas e demonstrações contábeis de uma 

entidade, com o objetivo de fornecer aos seus usuários uma opinião imparcial e fundamentada 

em normas e princípios a cerca de sua adequação (PEREZ JÚNIOR, 1998). 

Para Santos et al. (2009) a auditoria é um conjunto de ações que garantem credibilidade 

e confiabilidade das demonstrações contábeis e as informações presentes nelas contidas, como 

forma de propiciar segurança aos usuários para tomada de decisão.Apesar de, a auditoria não 

se aplicar estritamente em descobrir fraudes, erros ou irregularidades, constantemente faz 

emergir tais fatos, como fruto dos próprios procedimentos (SANTOS et al., 2009).  

O processo de tomada de decisão no campo da Auditoria, muitas vezes, não se baseia 

apenas na análise qualitativa dos dados, buscando preencher essa lacuna, utiliza-se a técnica de 

amostragem; nesse binômio, a contribuição das ciências matemáticas à auditoria não se limita 

apenas à extração de amostras, mas também, na detecção de desvios por meio da utilização de 

técnicas matemáticas e estatísticas, a exemplo da lei de Newcomb-Benford (LAGIOIA et al., 

2011). 
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De acordo com Motta Júnior (2010) há um rápido avanço da tecnologia, que provoca 

mudanças nas organizações e na sociedade. Consequentemente, as técnicas de auditoria 

precisam se adaptar as novas necessidades deste cenário, para melhorar os mecanismos de 

controle e de transparência. A auditoria contínua caracteriza-se por produzir resultados 

simultâneos, ou em curtos espaços de tempo, após a ocorrência do evento relevante controlado.  

Para tanto, o processo de auditoria contínua depende da existência de sistemas 

informatizados de controle e dados armazenados em formato eletrônico (VASARHELYI; 

HALPER, 1991). Murcia, Souza e Borba (2008) ressaltam, entretanto, que o custo de sua 

implantação só seria viável economicamente mediante a utilização de uma execução 

automatizada. A auditoria contínua tem como principal característica originar resultados 

simultâneos, ou em curtos períodos de tempo, depois de acontecer algum evento relevante 

controlado, viabilizando ao auditor identificar a ocorrência de um evento que esteja fora dos 

controles (COSTA et al., 2013). 

Para Costa, Santos e Travassos (2012) a execução de um controle simultaneamente, a 

ser efetivado em um processo de auditoria contínua, tem na tempestividade a sua melhor 

virtude, em detrimento ao modelo tradicional de controle, posteriormente, uma vez que realiza 

seus feitos associadamente à ocorrência dos eventos controlados; em virtude de 

 

2.2 A Lei de Newcomb- Benford 

2.2.1 Aspectos gerais da Lei Newcomb-Benford 

 

Fruto dos estudos empíricos do matemático e astrônomo Simon Newcomb (1881), 

adiante ratificada pelo físico Frank Benford (1938), a NB-Lei consiste em um desvio das 

probabilidades, validando que os menores dígitos ocorrem com maior frequência na primeira 

posição dos números em detrimento dos maiores dígitos (COSTA; SANTOS; TRAVASSOS, 

2012).  

Newcomb (1881) observou que as primeiras páginas das tábuas de logaritmos, nas 

bibliotecas, eram as mais usadas, ou seja, as pessoas iam muito mais a busca dos valores dos 

logaritmos que iniciavam por 1 do que os com o dígito 9; fato este, comprovado por Benford 

(1938) que estudou um conjunto de dados com 20.229 observações, fruto de variadas fontes, a 

exemplo de áreas de rios, números de casas de uma rua, dentre outros (LAGIOIA et al., 2011). 

A Lei de Newcomb-Benford é uma anomalia das probabilidades, fazendo com que os 

dígitos 1, 2 e 3 sejam mais comuns que os de 4 a 9 como primeiro dígito de uma distribuição 

de números, ou seja, a probabilidade de um número ter sido tirado aleatoriamente e o primeiro 

dígito significativo ser 1, 2 e 3 é aproximadamente 60,2% (SANTOS; DINIZ; CORRAR, 2005). 

O que está por trás da maioria das aplicações da Lei de Benford é um fornecimento de 

um teste negativo de naturalidade. Isto é, a conformidade de um conjunto de dados com a Lei 

de Benford não implica necessariamente naturalidade, mas inconformismo. Isto deve ser 

considerado com algum nível de suspeição (NIGRINI, 1996). 

 

2.2.2 Análise dedutiva do primeiro dígito 

 

Benford começou a perceber, assim como Newcomb, que as tabelas de logaritmos 

estavam mais utilizadas nas suas primeiras páginas do que nas restantes. O uso das tabelas 

parecia decrescer à medida que se avançava para os números começados por dígitos mais 

elevados.  
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Hoje em dia não se usa mais as tabelas de logaritmos. As máquinas de calcular e os 

computadores permitem maior precisão e rapidez. Essas tabelas foram utilizadas durante muitos 

anos, desde os princípios do século XVII.  

Portanto, a partir desta constatação, Benford deu início à sua pesquisa utilizando-se de 

20.229 jogos numéricos de diversas fontes. Como exemplo, pode-se citar: a população, dados 

de custos da liga americana, taxa de mortalidade, dentre outros.  

Nas tabelas estatísticas construídas por Benford, observou-se que a frequência de 

ocorrência para os dígitos de 1 a 9 difere daquela apresentada pela probabilidade tradicional, 

ou seja, o dígito “um” tende a aparecer em 30% dos casos, muito diferente do esperado que é 

de 11% (1/9). Tendo em vista uma série aleatória de números selecionados, verificou-se que os 

números, ao apresentarem um modo social ou natural, não mostravam uniformidade na 

distribuição do primeiro dígito.  

Com base em suas observações, Benford deduziu uma equação onde o dígito “d” 

aparece como o primeiro dígito, com a frequência proporcional ao registro e que pode ser 

representado da seguinte maneira: 

( ) 







+=

d
LogdP

1
110

    
(Equação 1) 

 

Onde: d = primeiro dígito significativo de um número qualquer entre 1 e 9; 

P(d) = Probabilidade de ocorrência do primeiro dígito significativo d em um número 

qualquer. 

A Tabela 1 apresenta a probabilidade de ocorrência do primeiro dígito em um número 

qualquer:  

 

Tabela 1: Probabilidade de ocorrência do primeiro dígito significativo 

Dígito 

(D) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total 

P (d) 

30,

1% 

17,

6% 

12,

5% 

9,7

% 

7,9

% 

6,7

% 

5,8

% 

5,1

% 

4,6

% 

100,0

% 

Fonte: Adaptado de Carslaw (1988). 

 

Pesquisas realizadas no campo da teoria das probabilidades por Hill (1995), Pinkham 

(1961) e Raimi (1969) mostram que a NB-Lei aplica-se ao conjunto de dados que tem as 

seguintes propriedades: a) é escalar invariante; b) advém de uma escolha a partir de uma 

variedade de diferentes fontes. Esse resultado é obtido a partir de uma análise mais rigorosa da 

teoria do limite central na forma de teoremas para a mantissa de variáveis randômicas sobre o 

efeito da multiplicação. Nesse sentido, quando o número de variáveis cresce, a função 

“densidade” tende a uma distribuição logarítmica. Hill (1996) demonstrou rigorosamente que 

a distribuição obtida a partir de amostras aleatórias, advindas de uma variedade de diferentes 

distribuições, comporta-se como a distribuição de Newcomb-Benford.  

A equação 1 permite expressar a probabilidade de ocorrência do primeiro dígito 

significativo de um número. Esse resultado evidencia uma anomalia de probabilidade para a 

ocorrência dos primeiros dígitos significativos (PDS), contrariamente ao pensamento de que 

esses algarismos individualmente teriam a mesma probabilidade de ocorrência de 1/9. Existe, 

pois, de acordo com essa teoria, forte tendência de iniciarem-se números com algarismos de 

menor valor, aflorando, portanto, um padrão capaz de trazer desdobramentos relevantes do 
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ponto de vista das observações de ações influenciados por comportamento humano, no mundo 

fático. 

Foster (2006) afirma que, apesar da constatação de que a NB-Lei ser aplicável a diversos 

fenômenos, incluindo os eventos financeiros, é importante destacar algumas limitações 

inerentes a essa técnica. Existem algumas situações em que não é possível aplicar a teoria 

desenvolvida por Newcomb e Benford. 

 

2.2.3 Modelo contabilométrico baseado na Lei Newcomb-Benford 

 

Adotou-se no presente estudo, o modelo contabilométrico utilizado por Santos, Diniz e 

Ribeiro Filho (2003), o qual se fundamenta na relação entre a NB-Lei e os Testes de Hipótese 

Z-Teste e o χ2-Teste (qui-quadrado teste) no contexto da Auditoria Contábil. 

O modelo consiste de 4 etapas: 

I) Determinação da proporção observada (Po) das ocorrências dos primeiros dígitos 

significativos da amostra e cálculo da proporção prevista pela NB-Lei, a proporção esperada 

(Pe); 

II) Determinação das frequências observada (Po) e esperada (Pe), onde: 

Po = po x n        Equação 2 

Pe = pe x n         Equação 3 

III) Aplicação do teste de hipóteses Ho: Po = Pe, para cada Primeiro Dígito Significativo 

(PDS).  

 

Z TESTE é calculado através da expressão:                    

( )
n

pepe

n
pepo

Z
−

−−
=

1

2

1
||

 
 

Equação 4 

 

Onde:  Z teste = teste de aderência para proporções; 

po = proporção observada dos PDS; 

pe = proporção esperada dos PDS; 

n2

1

 = termo de correção de continuidade. Utilizado quando:    |Po – Pe| > n2

1

. 

 

A equação 4 para cálculo de Zt poderá ser utilizada desde que as menores frequências 

sejam superiores a 5 (cinco), ou seja: np > 5 e n(1–p) > 5. Atendido esse requisito é admissível 

aproximar a distribuição binomial de probabilidades pela distribuição Normal (GRIFFITHS, 

2009, p. 396). Para  α= 0,05 obtém-se  Z crítico =1,96. 
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Gráfico 1: Distribuição normal padronizada 

  
Fonte: Internet  

 

A hipótese nula Ho: Po = Pe  é aceita se:  Zt ≤ Zcrítico =1,96. 

O Z-teste é o teste que avalia a significância das diferenças entre as proporções de 

sucesso da variável categórica observada (Po) e a proporção prevista (Pe) pela teoria de 

Newcomb-Benford.  

 IV) Aplicação do teste de hipóteses Ho: Po = Pe, para cada Primeiro Dígito 

Significativo (PDS), onde: 

  

( )

e

eo

P

PPn

i

2

2

1

−

=

=

         
(Equação 5) 

 

Para um nível de significância de  α= 0,05. O grau de liberdade corresponde a k-1, onde 

K é o número de eventos. No caso, g.l. = k – 1 = 9 – 1 = 8, obtêm-se na tabela de distribuição 

Qui-quadrado o valor crítico do qui-quadradro χ2 = 15,507 (BRUNI, 2008, p. 379). 

( )

e

eo

P

PPn

i

2

2

1

−

=

=

, com i variando de 1 a 9. 

A hipótese nula Ho: Po = Pe  é aceita quando obtém-se para  
critico
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Gráfico 2 – Distribuição Qui-quadrado 

 
Fonte: Elaborado pelos autores.  

 

O χ² teste é o teste de aderência para distribuições de frequências, se Ho: Po = Pe for 

satisfeita. Então as distribuições de frequências são aderentes, ou seja, estão em conformidade 

uma com a outra (BRUNI, 2008, p. 379).  

 

2.3 Estudos anteriores correlatos ao tema 

 

A última década do século XX foi um período de consolidação da aplicação da NB- Lei 

na contabilidade, onde foram vistos avanços recentes, juntamente com pesquisa extensa sobre 

seu uso no contexto da auditoria e detecção de fraudes. No Brasil, observa-se uma multiplicação 

de trabalhos que aplicam a NB-Lei, tanto na esfera pública quanto na empresarial.  

Santos, Diniz e Corrar (2005) tiveram como fim apresentar uma proposta de um modelo 

contabilométrico para a Contabilidade Financeira e Auditoria Digital, inovando por diferenciar 

do método tradicional brasileiro. Constataram que o modelo utilizado esboçou o DNA 

correspondente do comportamento das despesas públicas dos chegando a conclusão que fortes 

são os indícios de superfaturamento e fracionamento de despesas para ludibriar o limite 

estabelecido pela Lei Federal nº 8666/93. 

Forster (2006) realizou testes estatísticos em diversas contas nos anos de 2002 e 2003 

de 159 instituições sem fins lucrativos do Distrito Federal, a partir dos resultado deste estudo, 

observou-se que a maioria dos fatos estavam em acordo com a NB-Lei, o que pode evidenciar 

que há presença pouco expressiva de erros e fraudes nestas entidades. 

Santos et al. (2009) objetivaram verificar se o modelo contabilométrico baseado na NB-

Lei é aplicável ao trabalho de auditoria tributária do ISS, de uma prefeitura de uma cidade do 

Nordeste. O estudo evidenciou que é aplicado o modelo baseado na NB-Lei, pois foi 

confirmado possíveis falhas na emissão e escrituração das notas fiscais. 

Lagioia et al. (2011) verificaram a aplicabilidade da auditoria digital em empresas 

prestadoras de serviços, com intuito de melhorar a gestão tributária. Foi observado que há 

aderência do modelo, sinalizando desvios, como notas fiscais paralelas, calçadas e não 

escrituradas. Os resultados também apontaram aderência do modelo à fiscalização do ISS, 

promoção de alterações das regras para se auditarem as empresas, dentre outros.  

Costa, Santos e Travassos (2012) investigaram se existem desvios significativos na 

distribuição do primeiro e segundo dígitos dos gastos públicos estaduais em relação ao 

comportamento previsto pela NB-Lei. Constatando-se que existem desvios significativos na 
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distribuição dos algarismos 7 e 8, excesso de ocorrências; e 9 e 6, escassez de ocorrências em 

relação à proporção esperada pela NB-Lei para o primeiro dígito.  

Costa et al. (2013) analisaram 10.899 valores de notas de empenho emitidas por sessenta 

unidades gestoras de dois estados do Nordeste, durante o ano de 2010. Objetivando analisar a 

conformidade da NB-Lei em um ambiente de auditoria contínua. Concluíram que há evidências 

desse estudo em colaborar com os procedimentos de amostragem em ambientes de auditoria 

contínua. 

 

3. Procedimentos Metodológicos  

 

Neste contexto, a presente pesquisa é caracterizada como exploratória, pois conforme 

BEUREN (2008) este tipo de pesquisa ocorre quando há pouco conhecimento sobre a matéria 

a ser abordada. Quanto aos procedimentos podemos classificá-lo como bibliográfica e 

documental, pois revisa estudos anteriormente produzidos e utiliza-se de dados secundários 

oriundos de bancos de dados públicos. No tocante à abordagem do problema, a pesquisa é tida 

como quantitativa e qualitativa. 

O foco dessa pesquisa é verificar se o modelo contabilométrico baseado na NB-Lei se 

aplica aos recolhimentos de SIMPLES nacional na busca de indicação de distorções que 

conduzam à redução no recolhimento do imposto. 

Dessa maneira, por meio de uma survey, através de uma coleta de dados de empresas 

optantes pelo regime tributário SIMPLES, foi possível avaliar as distribuições de ocorrência 

dos valores de recolhimento deste imposto. 

A amostra desta pesquisa constituiu-se de 37 empresas, totalizando 391 observações de 

cada variável no período de Janeiro a Dezembro de 2011 por meio da Declaração Anual do 

Simples Nacional (DASN) informada pelos contribuintes, gerada e transmitida através do 

website do Simples Nacional. 

No que tange ao tratamento de dados, adotou-se como estratégia a utilização da 

estatística descritiva (medidas de posição e dispersão) e a estatística de inferência (teste de 

hipótese e significância, análise de correlação). A estatística descritiva possibilitou a 

organização da sumarização dos dados e utilização de modelos gráficos e numéricos para 

resumir e apresentar os dados, enquanto a estatística de inferência permitiu a análise e 

interpretação da amostra. 

 

4. Resultados e Discussões 

4.1 Distribuição da ocorrência do Primeiro Dígito Significativo (PDS) 

 

Inicialmente, para verificar o comportamento da ocorrência dos primeiros dígitos que 

compõem os valores mensais informados na DASN para os faturamentos e recolhimentos 

mensais dos pesquisados, fez-se uma tabulação simples das frequências dos PDS dos 

faturamentos e recolhimentos declarados. Aplicando-se em seguida os testes previstos no 

modelo contabilométrico adotado. 

A hipótese do método contabilométrico prevê que, havendo distorção no PDS, com falta 

nos dígitos menores, implica que esses valores estão superestimados, enquanto que a distorção 

no PDS, com falta dos dígitos maiores, implica que esses valores estão subestimados. 

As frequências dos PDS apresentadas na Tabela 1 correspondem a todas as empresas da 

amostra, todas as empresas tomadas em duas unidades de análise: faturamento e recolhimento. 

A coluna que contém o viés de sinal “+” refere-se à frequência real (atual) quando esta excede 
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a frequência esperada (NB-Lei); a frequência de sinal “-”, se o inverso for verdadeiro. O Z-

Teste avalia a hipótese nula de que a proporção real é igual à proporção esperada da NB-Lei.    

 

 Tabela 1: Frequência dos primeiros dígitos 

Recolhimento Faturamento 

PDS Po Pe d PDS Po Pe d 

1 128 118 10 1 98 118 -20 

2 81 69 12 2 64 69 -5 

3 50 49 1 3 46 49 -3 

4 37 38 -1 4 46 38 8 

5 19 31 -12 5 28 31 -3 

6 25 26 -1 6 39 26 13 

7 13 23 -10 7 24 23 1 

8 13 20 -7 8 21 20 1 

9 25 18 7 9 25 18 7 

Totais 391 391 0 Totais 391 391 0 

Onde: d = Po – Pe 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

         

As frequências dos PDS dos recolhimentos mostram que, para os números mais baixos 

(primeiros), as frequências observadas (reais) são superiores às esperadas. Verifica-se também 

uma distorção nos dígitos 4, 5, 6, 7, 8, pois os números mais elevados seguem a mesma 

tendência dos números mais baixos. Por outro lado, há uma concentração elevada nos dígitos 

“1” e “2”, fortalecendo a hipótese típica de subfaturamento. Dessa forma, não há como concluir 

acerca de concentração específica de dígitos, pois, não há tendência aparente a partir dos sinais 

de distorção. No tocante aos faturamentos observa-se uma concentração nos dígitos 4 e 6. 

Segundo Krakar e Zgela (2009) deve ser dada uma maior atenção aos dígitos que estão 

em excesso, mediante análise cautelosa do histórico dos eventos e das possíveis causas de sua 

ocorrência. Dígitos em escassez geralmente não merecem atenção adicional, visto que é apenas 

o reflexo dos excedentes verificados em outros dígitos. 

Examinando o padrão das distorções verificadas no primeiro dígito, percebe-se uma 

provável influência dos gestores que buscam diminuir o recolhimento do tributo controlando o 

faturamento das empresas. Já as distorções na variável faturamento sugerem uma possível 

distorção no faturamento mensal, visando ficar abaixo do limite de faturamento anual previsto 

pela Lei 123/2006. Por outro lado, a escassez de ocorrências verificadas para os dígitos seria 

um reflexo do deslocamento, desta vez, motivado por uma maximização do beneficio da 

dispensa.  

A Tabela 2 apresenta o resultado obtido no χ2-teste (14,92) para os faturamentos das 

empresas analisadas. Diante do resultado recomenda-se a aceitação da hipótese nula H0 para os 

dados agrupados, visto que, existe conformidade entre a distribuição observada e as 

probabilidades previstas na NB-Lei para o nível de significância de 5%.        
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Tabela 2: Estatística de teste Z - Faturamentos 
PDS Ocorrência po pe |po-pe| pe*(1-pe) Z X

2 

1 128 0,3274 0,3010 0,0264 0,2104 1,0815 3,2900

2 81 0,2072 0,1760 0,0312 0,1450 1,5516 0,3400

3 50 0,1279 0,1250 0,0029 0,1094 0,0956 0,1700

4 37 0,0946 0,0970 0,0024 0,0876 0,0730 1,7200

5 19 0,0486 0,0790 0,0304 0,0728 2,1353 0,2700

6 25 0,0639 0,0670 0,0031 0,0625 0,1410 6,2600

7 13 0,0332 0,0580 0,0248 0,0546 1,9857 0,0800

8 13 0,0332 0,0510 0,0178 0,0484 1,4806 0,0600

9 25 0,0639 0,0460 0,0179 0,0439 1,5726 2,7400

n 391 1/2n= 0,0013 α= 0,05 Zc= 1,96 14,93  
 Fonte: Elaborada pelos autores.  

 

Baseado na estatística Z sugere-se a rejeição da H0 para os PDS 5 e 7, visto que a 

distribuição encontrada não satisfaz a proporção prevista pela Lei de Newcomb-Benford.  

Os testes detectaram distorção na ocorrência dos valores iniciados com o digito 5 e 7, 

as quais apontam excesso de ocorrências e normalidade na ocorrência dos valores iniciados 

pelos demais dígitos. Adicionalmente, o valor da estatística de teste, χ2= 14,93, está abaixo do 

valor crítico, implicando que não se pode rejeitar a hipótese de que o conjunto de frequências 

seja divergente. 

Da combinação dos resultados dos testes não se pode concluir em favor da existência 

de evidências estatísticas suficientes para fundamentar a afirmação de distorção relevante nos 

valores iniciados pelos PDS 5 e 7 na amostra dos faturamentos das empresas analisadas. 

A Tabela 3 apresenta o resultado obtido no χ2-teste (17,0209) para os recolhimentos das 

empresas analisadas. Diante do resultado, recomenda-se a rejeição da hipótese nula H0 para os 

dados agrupados, visto que não há conformidade entre a distribuição observada e as 

probabilidades previstas na NB-Lei para o nível de significância de 5%. 

 

Tabela 3: Estatística de teste Z - Recolhimentos 
PDS Ocorrência po pe |po-pe| pe*(1-pe) Z X

2 

1 98 0,2506 0,3010 0,0504 0,2104 2,1159 0,9030

2 64 0,1637 0,1760 0,0123 0,1450 0,5732 2,1572

3 46 0,1176 0,1250 0,0074 0,1094 0,3632 0,0259

4 46 0,1176 0,0970 0,0206 0,0876 1,2940 0,0227

5 28 0,0716 0,0790 0,0074 0,0728 0,4479 4,5760

6 39 0,0997 0,0670 0,0327 0,0625 2,4885 0,0547

7 24 0,0614 0,0580 0,0034 0,0546 0,1778 4,1302

8 21 0,0537 0,0510 0,0027 0,0484 0,1285 2,4160

9 25 0,0639 0,0460 0,0179 0,0439 1,5726 2,7352

n 391 1/2n= 0,0013 α= 0,05 Zc= 1,96 17,0209  
Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

Baseado na estatística Z, sugere-se a rejeição da H0 para os PDS 1 e 4, visto que a 

distribuição encontrada não satisfaz a proporção prevista pela Lei de Newcomb-Benford.  

Os testes detectaram distorção na ocorrência dos valores iniciados com o dígito 1 e 4, 

os quais apontam excesso de ocorrências e normalidade na ocorrência dos valores iniciados 

pelos demais dígitos. Adicionalmente, o valor da estatística de teste, χ² = 17,0209, está acima 

do valor crítico.  
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Da combinação dos resultados dos testes, pode-se concluir em favor da existência de 

evidencias estatísticas suficientes para fundamentar a afirmação da existência de distorção 

relevante na ocorrência dos valores iniciados pelos PDS 1 e 4 na amostra dos recolhimentos 

das empresas analisadas.  

De uma forma geral, abstraindo-se do rigor específico de níveis de significância, a 

simples observação da distribuição dos algarismos 1 a 9 para o primeiro dígito, retratada na 

Tabela 4, demonstra que a NB-Lei também é aplicável aos valores dos faturamentos e 

recolhimentos de tributos federais, confirmando resultados obtidos em pesquisas anteriormente 

realizadas que já retratavam sua aplicabilidade aos gastos públicos municipais (SANTOS; 

DINIZ; RIBEIRO FILHO, 2003; SANTOS; DINIZ; CORRAR, 2005, RIBEIRO et al., 2005, 

DINIZ; CORRAR; SLOMSK, 2010). 

 

                           Tabela 4: Probabilidades observadas para as amostras do estudo 
NB-Lei Amostra dos 

recolhimentos

Amostra dos 

faturamentos

Pe Po Po

1 0,301 0,3274 0,2506

2 0,176 0,2072 0,1637

3 0,125 0,1279 0,1176

4 0,097 0,0946 0,1176

5 0,079 0,0486 0,0716

6 0,067 0,0639 0,0997

7 0,058 0,0332 0,0614

8 0,051 0,0332 0,0537

9 0,046 0,0639 0,0639

1,000 1,000 1,000

PDS

 
                            Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

 

5. Considerações Finais 

 

O presente artigo avaliou a existência de desvios significativos na distribuição do 

primeiro dígito dos faturamentos e recolhimentos de um grupo de empresas em relação ao 

comportamento previsto pela NB-Lei, a fim de identificar modelos contabilométricos que 

se apliquem a auditoria do setor privado, constatando-se a ocorrência de desvios 

significativos nas análises dos faturamentos e recolhimentos das empresas estudadas em 

relação à distribuição prevista pela NB-Lei para o primeiro dígito.  

A análise dos recolhimentos evidenciou um concentração nos dígitos 1, 2 e 9, ao 

passo que, os faturamentos tiveram uma concentração nos dígitos 4 e 6. Este padrão de 

desvio observado sugere um comportamento de busca pela diminuição tanto dos valores 

efetivamente declarados quanto do faturamento e consequentemente do valor recolhido na 

forma de tributo. 

Por conseguinte, em atenção à primeira hipótese, levantada neste artigo, que trata da 

análise dos desvios aplicada ao primeiro dígito (Z-teste), aceitou-se a hipótese nula H0 para 

os dígitos 1, 2, 3, 4, 8, e 9 para a variável faturamento (tabela  2) e 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 para a 

variável recolhimento (tabela 3), rejeitando-se essa hipótese para os demais dígitos. 
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Da combinação dos resultados dos testes não se pode concluir em favor da existência 

de evidencias estatísticas suficientes para fundamentar a afirmação de distorção relevante 

na ocorrência dos valores iniciados pelos PDS 5 e 7 na amostra dos faturamentos e nos PDS 

1 e 6 da amostra dos recolhimentos das empresas analisadas. 

A utilização da NB-Lei como metodologia aplicada à auditoria demonstrou-se eficaz 

quanto à determinação de desvios no comportamento dos dados, os quais, mediante análise 

qualitativa do histórico dos eventos e das possíveis causas da ocorrência destes desvios, 

podem apontar a existência de erros, fraudes e tendências comportamentais dos gestores. 

Desta forma, é possível concluir que, a sua utilização constitui-se em efetivo 

subsídio às equipes de auditoria, sobretudo na elaboração do seu planejamento e 

determinação da amostra auditada. Recomenda-se a elaboração de novas pesquisas, em 

períodos mais atuais, a fim de observar se os resultados são os mesmos ao longo do tempo. 
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RESUMO  

A contabilidade comportamental é um estudo que objetiva entender o comportamento do 

profissional da área, na sua tomada de decisão, com a finalidade de identificar o grau de locus 

de controle e resiliência diante das situações enfrentadas diariamente por aquele que atuam no 

âmbito da contabilidade, além de, buscar entender a capacidade humana de enfrentar e superar 

adversidades, sem deixar que suas emoções interfiram nas decisões de sua vida, bem como, 

profissional. Assim, o presente estudo tem como objetivo analisar como os profissionais 

contábeis se comportam em meio à tomada de decisões no ambiente de trabalho, e como os 

mesmos lidam com seu locus de controle interno e/ou externo, e o seu nível de resiliência diante 

das situações adversas do dia a dia. Quanto aos procedimentos metodológicos aplicados, 

realizou-se uma pesquisa descritiva, de levantamento e quantitativa. O questionário foi 

disponibilizado na web, através da plataforma google docs, com amostra de 65 contabilistas. 

Os dados da pesquisa foram tratados pelo software Statiscical Package for the Social Sciences 

(SPSS) com assistência do Microsoft Office Excel. Os resultados demonstram que os 

especialistas contábeis expressam um nível superior de resiliência em relação aos demais 

contabilistas.  

Palavras-chave: Profissionais contábeis. Locus de controle. Resiliência. Contabilidade. 

 

Abstract 

Behavioral accounting is a study that aims to understand the behavior of the professional in the 

area in its decision making, with the purpose of identifying the degree of locus of control and 
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resilience in the face of daily situations faced by those who work in accounting, in addition to 

of, seek to understand the human capacity to face and overcome adversities, without letting 

their emotions interfere in the decisions of their life, as well as, professional. Thus, the present 

study aims to analyze how accounting professionals behave in the midst of decision making in 

the work environment, and how they deal with their internal and / or external locus of control, 

and their level of resilience to adverse situations of the day to day. As for the methodological 

procedures applied, a descriptive, survey and quantitative research was carried out. The 

questionnaire was made available on the web, through the google docs platform, with a sample 

of 65 accountants. The survey data was handled by the Statistical Package for Social Sciences 

(SPSS) software with Microsoft Office Excel assistance. The results demonstrate that 

accounting specialists express a higher level of resilience in relation to other accountants. 

 

Keywords: Accounting professionals. Locus of control. Resilience. Accounting. 

 

 

1 INTRODUÇÃO   

 

A tomada de decisão é um processo extremamente complexo, são necessários estudos 

que objetivam medir a influência do comportamento do profissional contábil, buscando 

entender a relação dos contadores no seu ambiente de trabalho e como eles lidam com seu locus 

de controle e resiliência diante das situações adversas no seu dia a dia. E entendendo como se 

comportar para obter resultados e superar as adversidades em seu cotidiano. 

O locus de controle é um conceito introduzido pelo psicólogo norte-americano Julian 

Rotter (1966), no contexto de seu artigo Psychological Monographs, ao qual ele observa e relata 

que o indivíduo tem controle do seu próprio destino, onde também afirma que suas atitudes 

afetam e influenciam seus sucessores. Uma visão mais objetiva desse pensamento é a nossa 

crença em relação onde acreditamos que habita a responsabilidade que temos de controlar as 

nossas emoções. 

O locus de controle não é uma característica definitiva da personalidade do indivíduo. 

As circunstâncias e o espaço em que você é colocado, como: religioso, educativo, cultural e 

familiar, podem gerar uma tendência comportamental. Segundo o autor Della Coleta (1985) 

este varia ao longo de nossas vidas, ninguém conserva o locus interno ou externo o tempo todo, 

a questão é perceber como você age nos momentos chaves. 

A resiliência pode ser considerada uma junção entre a personalidade individual do ser 

humano e sua capacidade de lidar com as dificuldades cotidianas de forma proveitosa, útil, 

determinada, tendo confiança em si e em seu potencial (BATISTA e OLIVEIRA, 2008).  

            Tavares (2001) diz que para o mercado de trabalho, ser resiliente promove uma 

facilidade na solução de problemas, a adaptar-se a diferentes situações, a encontrar soluções 

rápidas e eficazes, e a ter um maior comprometimento com sua função. Tornando-se assim um 

profissional com características almejadas pelo mercado de trabalho. Portanto, é de suma 

importância que o profissional contábil seja provido de resiliência e locus de controle para saber 

lidar com as adversidades advindas de sua profissão. 

Nesse contexto segue a seguinte questão da pesquisa: " como o profissional contábil faz 

presente a resiliência e o locus de controle diante dos fatos ocorridos em seu ambiente de 

trabalho? ”. Dessa forma, o objetivo da pesquisa é buscar estudar e entender o comportamento 

desse profissional no ambiente de trabalho e a convivência com outros profissionais da área.   
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       Assim, a partir dos resultados obtidos através das correlações entre as subdimensões 

dessas escalas, foi analisada diante da pesquisa a relação com cada subdimensão de locus de 

controle e resiliência. Obtendo o resultado de que os profissionais contabilistas têm um nível 

elevado de LCI e resiliência. Afirmando nesse conceito a capacidade de um indivíduo ou grupo 

de indivíduos, mesmo num ambiente desfavorável, de se construir ou se reconstruir 

positivamente frente às adversidades (BARLACH, 2005).  

Desta forma, a justificativa deste trabalho é mostrar sua relevância visando trazer 

contribuições para o tema, visto que o locus de controle e a resiliência ainda não provém de 

uma literatura vasta. O tema em questão se torna importante para que haja uma maior atenção 

em estudos sobre a contabilidade comportamental, dentro das ciências humanas, sociais e na 

psicologia, a fim de mostrar que as pessoas com nível maior de locus de controle interno e 

resiliência conseguem controlar melhor suas emoções tornando-o assim um profissional com 

características almejadas pelo mercado de trabalho. Pois, pode-se dizer que as pessoas que 

conseguem exercer controle sobre os acontecimentos inesperados, possuem um maior nível de 

satisfação de vida por não deixar que ações e pessoas negativas influenciem nas suas escolhas 

(KLONOWICZ, 2001.) 

        

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 CONTABILIDADE COMPORTAMENTAL E O PERFIL DO PROFISSIONAL 

CONTÁBIL  

 

A Contabilidade Comportamental tem um conhecimento afeiçoado às Ciências Sociais 

aplicadas, que tem por propósito instruir o usuário da informação contábil sobre a influência 

que o comportamento humano será capaz de ocasionar na utilização de informações contábeis 

e/ou na produção das mesmas para a tomada de decisões. 

A tomada de decisão está presente no cotidiano a todo instante, envolvendo escolhas 

que vão das mais simples até as complexas, ao que se concerne ao indivíduo adotar o que mais 

lhe agrada. Abramczuk (2009) acrescenta que neste processo cabe ao decisor à tarefa de 

renunciar alternativas de decisão em detrimento daquela que mais o satisfaz. 

O profissional contábil além de exercer suas tarefas cotidianas, deve buscar 

aperfeiçoamento contínuo, formação continuada e humanística, para consequentemente, 

atender às necessidades de uma economia globalizada. Nos dias atuais, com a era da tecnologia, 

o mercado requer um profissional altamente capacitado, que controle suas responsabilidades e 

possa assumir o perfil de profissional contábil, facilitando a tomada de decisão de seus clientes 

objetivando o lucro. 

De acordo com Siegel e Ramanauskas-Marconi (1989), o interesse nos aspectos 

comportamentais pela contabilidade começou a se desenvolver na década de 1950 e ele ressalta 

que o campo da aplicação da contabilidade comportamental pode ser dividido em três áreas 

gerais: 1. O efeito do comportamento humano sobre a concepção, construção e utilização do 

sistema da contabilidade; 2. O efeito do sistema de contabilidade sobre o comportamento 

humano; 3. Métodos de previsão e as estratégias para alterar o comportamento humano. 

A partir desses pontos pode-se entender mais sobre o efeito que existe no 

comportamento do contador nas organizações e as estratégias para alterar o comportamento 

humano diante das situações para atingir seus objetivos. 
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O processo decisório ganha um caráter comportamental e, de acordo com Gerletti e 

Sauaia (2008), diante da complexidade e da incerteza, tomadores de decisão normalmente 

utilizam heurísticas - fórmulas práticas que reduzem o tempo e a complexidade da decisão. 

Visando entender a necessidade de desenvolver estratégias para influenciar e motivar o 

comportamento nas tomadas de decisões rápidas e objetivas. De acordo com Shefrin (2000), a 

decisão de um indivíduo depende da forma como um problema é apresentado a ele. 

Nessa perspectiva, Lucena, Fernandes e Silva (2011) evidenciaram que os profissionais 

que operacionalizam a contabilidade, dependendo das situações empregadas, são influenciados 

pelos efeitos cognitivos de excesso de confiança, heurística da relatividade (efeito ancoragem) 

e julgamento probabilísticos. 

Já́ as pesquisas em Contabilidade Comportamental acumulam-se, segundo Bamber 

(1993), em torno de três áreas: julgamento e processo decisório dos contadores; influência da 

função contábil no comportamento; e a influência da informação contábil sobre o julgamento e 

a tomada de decisões dos usuários da Contabilidade. 

Chang et al. (2002) enfatiza que a decisão dos gestores parte ou depende de como são 

apresentadas as informações contábeis, e isso requer que os contadores façam julgamentos na 

coleta e apresentação de informações para subsidiar a tomada de decisão daquele indivíduo. 

Assim, pode-se deduzir que essa área de Contabilidade Comportamental está preocupada com 

a forma como as atitudes e filosofias da gestão, ou seja, do profissional contábil, afetam a 

Contabilidade e o funcionamento da organização. E como a tomada de decisão, que por muitas 

vezes mantém-se despercebida, é extremamente importante para o bom andamento da 

administração e alcance de seus objetivos. 
 

2.2    LOCUS DE CONTROLE  

 

A expressão locus de controle foi conhecida em 1954, quando Julian Rotter desenvolveu 

sua teoria de aprendizagem social, descrita no livro Social Learning and Clinical Psychology. 

No desenvolvimento da teoria, Rotter (1954) partiu da psicanálise baseado no behaviorismo, 

que é um método que procura examinar de modo mais objetivo o comportamento humano e dos 

animais. A fim de entender a capacidade de controlar os acontecimentos, seja externamente ou 

internamente, na vida ou nas organizações.  

Controle é a habilidade percebida para alterar significativamente os eventos. Isto 

significa dizer que não é necessário que as pessoas exerçam realmente controle sobre os eventos 

relevantes, mas que percebam esse controle. A percepção de controle é o principal determinante 

da resposta do sujeito (BURGUER, 1989) 

Rotter (1996) definiu Locus de Controle como a expectativa generalizada de alguém em 

sua capacidade de controlar os acontecimentos que seguem as suas ações afetando as 

expectativas de resultados positivos e negativos. Ele é interno se o indivíduo percebe os 

resultados como consequências de suas próprias ações, e externo, se percebido como 

consequência de fatores externos ou imprevisíveis. 

Convém ressaltar que não é necessário que as pessoas exerçam (ou não) realmente 

controle sobre os eventos relevantes, mas apenas que perceba esse controle, atribuindo-lhe uma 

fonte específica (RODRIGUES & AMP; PEREIRA, 2007). Seguindo essa linha de raciocínio, 

Weiner (1983) citado por Rodrigues (2007), ressalta que não são os resultados reais do evento 

em si que pesam para a tomada de decisão, mas a interpretação deles, que pode ser associada a 

afetos positivos ou negativos. Logo, de maneira mais genérica, o LC pode ser entendido como 
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expectativas generalizadas sobre a origem das recompensas e dos castigos no mundo 

(NORIEGA, ALBURQUEQUE, AVAREZ, OLIVEIRA & CORONADO, 2003).  

Partindo para o entendimento de Spector (1988), ele define como uma expectativa 

generalizada de que recompensas, reforços e resultados no trabalho são controlados pelas 

próprias ações do indivíduo (internalidade) ou por outras forças (externalidade). Considerando 

o ambiente organizacional, Spector (1988) destaca que as recompensas como os resultados 

incluem promoções, circunstâncias favoráveis, aumento salarial e possibilidades de carreira. 

O construto locus de controle tem sido compreendido como a crença do indivíduo em 

relação à porção de controle de seu próprio destino. O entendimento do conceito ainda pode ser 

ampliado com a consideração de duas de suas principais dimensões constituinte: 1. Locus de 

controle interno e 2. Locus de controle externo (BOYDSTON; HOPPER; WRIGHT, 2007). 

Na literatura, a dimensão locus de controle interno aparece como elemento associado de 

forma positiva ao comportamento empreendedor, enquanto a dimensão locus de controle 

externo apresenta associação negativa (MUELLER; THOMAS, 2001). 

O locus de controle externo tem sido associado a uma maior efetividade de líderes. 

Indivíduos que sustentam a crença de que o seu sucesso depende mais de fatores externos do 

que internos frequentemente apresentam maior consideração para com seus liderados. Outro 

resultado positivo associado ao locus de controle externo é a capacidade de lidar com eventos 

inesperados (LOOSEMORE; LAM, 2004). 

Robbins (1996) assinala que os indivíduos com inclinação de controle externo estão 

menos satisfeitos, faltam mais, se envolvem menos com seu trabalho, percebem-se com pouco 

controle sobre os resultados organizacionais importantes. Ademais, são mais condescendentes 

e dispostos a seguir instruções. 

O locus de controle refere-se às crenças dos indivíduos sobre a fonte de controle dos 

comportamentos e eventos cotidianos que ocorrem consigo ou no ambiente em que estão 

inseridos (ROTTER, 1966, citado por ROTTER, 1990). De acordo com Castillo e Ramírez 

(2000), o locus de controle é a crença que uma pessoa possui de poder ou não controlar os 

eventos de sua vida.  

Aguilar e Andrade (1994) encontraram em uma amostra mexicana, que os homens 

estabeleciam maiores escores, para a crença externa de controle, do que as mulheres. Pois eles 

se envolvem menos no seu trabalho e faltam mais, diferentes das mulheres. Porém, o ponto 

positivo que se destaca é que estão dispostos a seguir regras, seja no trabalho ou na vida.  

De acordo com Dela Coleta (1982) “Locus de Controle pretende explicar a compreensão 

das pessoas a respeito de controlar suas escolhas ou no processo ou pertencente a algum 

elemento fora de si próprio – externo”. O locus de controle contempla conceitos importantes da 

psicologia da personalidade, da psicologia da aprendizagem, da psicologia social, entre outras 

áreas, e procura unificar as diversas correntes psicológicas, tais como o behaviorismo e o 

cognitivismo (RIBEIRO, 2000). Sendo assim, uma pessoa que tem 

um locus predominantemente interno, se sente mais no controle de sua própria vida, atingindo 

mais facilmente o sucesso pessoal em troca de uma exigência muito maior de si mesmo.  

Na visão de Levenson (1973), o conceito de locus de controle não tem uma única 

dimensão como é apresentado por Rotter (1966), tendo, portanto, três grandezas: I, P e C, onde: 

I = internalidade, P = outros poderosos e C = acaso, ou seja, agora o locus de controle externo 

(LCE) é subdividido em outras duas partes. De fato, Levenson (1973, l974, 1981) postulou três 

dimensões no Locus de Controle, a saber: dimensão pessoal: a fonte de controle é o próprio 

indivíduo; dimensão social: a fonte de controle é representada pelos outros poderosos; 

dimensão impessoal: a fonte de controle é a sorte, o acaso, ou ainda o destino. Ou seja, enfatiza 
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a compreensão do indivíduo a respeito de controlar suas escolhas, seja através do locus externo, 

que sustentam a crença, sorte. Ou locus de controle interno, de perceber os resultados como 

consequência de suas próprias ações.  

 

2.3 RESILIÊNCIA 

 

Timoshenko (1953) aponta que o conhecimento sobre resiliência originou-se nos 

estudos de física e engenharia, pelo cientista Thomas Young, em 1807, sendo definida como a 

capacidade que um material tem de receber energia e não sofrer dano ou deformação, sendo ela 

plástica ou permanente. Levando para a área das ciências humanas e sociais aplicadas, a 

resiliência recebeu várias definições, como: adaptação, resistência a adversidades e 

recuperação, após períodos estressantes da vida (KLOTIARENKO, FONTECILLA E 

CÁCERES, 1997). 

Para Grotberg (2005) a resiliência é a aptidão humana de enfrentar adversidades saindo 

dessas experiências de forma positiva, sendo fortalecido e transformado. Já Yunes, Sxymanski 

e Tavares (2001) apontam que a resiliência é definida como a superação dos indivíduos, grupos 

e organizações, diante de adversidades e crises.  

De acordo com Oliveira, Zanelato e Neme (2008) ser resiliente é ter a propensão de 

superar-se, recuperar-se e adaptar-se aos acontecimentos com elevado nível de estresse de 

forma positiva e eficaz. Onde, aspectos ambientais, cognitivos, emocionais e socioculturais 

podem influenciar se uma pessoa será resiliente ou não. Pessoas com uma autoestima elevada, 

hábil em ter relações humanas, disciplinadas, responsáveis, receptivas e tolerantes podem ser 

consideradas resilientes, de acordo com as características apontadas por Barreira e Nogueira 

(2006).  

Conner (1995) aponta que a resiliência prepara o ser humano para grandes mudanças, 

ajudando-o a enfrentá-la de forma mais eficaz, além de absorverem mais rápido as informações 

e não sofrer alterações causadas por estes eventos estressantes. Além disso, a resiliência recebe 

cinco características, sendo elas: positividade, flexibilidade, foco, organização e pró-ação. 

Levando em consideração os estudos de Frankl (1997) e de Waller (2001), é possível identificar 

que o processo de resiliência não ocorre na ausência da adversidade, mas na sua presença, onde 

o indivíduo enfrenta a situação, possibilitando um crescimento psicológico e até benefícios para 

sua saúde mental.  

Waller (2001) define resiliência como “um produto – multideterminado e sempre 

mutável- de forças que interagem em determinado contexto ecossistêmico.” Atitudes resilientes 

não podem ser vistas como característica fixa do indivíduo, pois, a resiliência muda conforme 

as circunstâncias, sendo assim, essas atitudes podem trazer ganhos ou perdas para o indivíduo 

em seu trabalho (POLETTO E KOLLER, 2006). 

Existem pontos em comum nos estudos em psicopatologia do trabalho e resiliência no 

trabalho, são eles: a compreensão dos fatores de risco a qual os trabalhadores estão expostos e 

como podem lidar com o sofrimento. E que a saúde não significa a ausência de patologias, 

como por exemplo, na psiquiatria, ter saúde não é considerar a ausência de uma angústia, sendo 

assim, uma pessoa pode se encontrar angustiada, mesmo estando com sua saúde em perfeito 

estado. (BARLACH, FRANÇA E MALVEZZI, 2008). 

Coutu, (2002) aponta três características da pessoa ou organização resiliente: a) aceita a 

realidade; b) crer que a vida tem um significado; e, c) provém de habilidades para improvisação. 

A resiliência dentro do contexto do trabalho se refere à existência de recursos para a preservação 
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de uma relação saudável entre o empregado e seu trabalho (BARLACH, FRANÇA E 

MALVEZZI, 2008). 

Job (2003) conceitua os fatores de risco e de proteção que denominam a resiliência. Nós 

fatores que geram sofrimento no trabalho estão: pressão ou incapacidade para fazer algo, não 

aceitar as próprias falhas, limitado tempo para a família, insistência de apoio dos seus 

superiores, não ser reconhecido, frustração e não ter domínio sobre seu futuro. Os fatores de 

proteção destacam a autonomia, determinação, reconhecimento, tempo e participação com a 

família e amigos, e a fé. “A resiliência está associada, entre outros, à autoestima, busca de 

significado para a vida, à esperança, à preservação da identidade, bem como as crenças 

individuais.” (JOB, 2003).  

Para Damascena, França e Silva (2016) o conceito e a aplicação da resiliência se 

tornaram fundamentais para o profissional contábil, pois, eles precisam lidar com inúmeras 

adaptações e mudanças em normatizações, ter capacidade e competência técnica para resolver 

às questões e superar problemas próprios de sua atividade, além das influências de seu 

cotidiano, como indivíduo.  

 

3 METODOLOGIA 

 

O objetivo desta pesquisa é analisar o locus de controle e o nível de resiliência do 

profissional contábil, e como esse indivíduo age em meio à tomada de decisão no ambiente de 

trabalho. Procura entender de que maneira as atitudes dos profissionais contábeis afetam a 

contabilidade e o funcionamento da organização, e como o contador controla suas 

responsabilidades para que possa assumir seu papel facilitando a tomada de decisão de seus 

clientes, objetivando o lucro. 

Como caracteriza Raupp e Beuren (2006) a pesquisa é classificada como descritiva, 

através da observação, do registro, da análise e da classificação dos dados, a fim de descrever 

as características de uma população ou fenômeno, e identificar uma relação entre variáveis com 

os resultados encontrados. Quanto aos procedimentos é um estudo de levantamento (survey), 

para se ter um embasamento teórico, ou seja, uma junção de informações encontradas em 

artigos, livros, pesquisas e monografias para encontrar explicações para as características 

comportamentais dos contadores com base em referenciais teóricos sobre locus de controle e 

resiliência, através de um questionário. A pesquisa possui abordagem quantitativa para a 

avaliação dos dados coletados. 

Foi aplicado um questionário fechado, contendo 19 questões, direcionado a 

profissionais contábeis que residem no município de Mossoró, Rio Grande do Norte e foi 

disposto na web, através da plataforma google docs. Com uma amostra não probabilística, que 

corresponde a 65 profissionais que responderam ao questionário. Desse modo, os resultados 

não podem ser generalizados sobre a comunidade em questão, que não deverá ser rotulada.      

As informações utilizadas na pesquisa foram adquiridas através de um questionário 

fechado, respondido pela web, composto por questões sobre o perfil do respondente e 

identificação do nível de resiliência e locus de controle. Tal questionário foi adaptado do estudo 

de Dela Coleta (1987). Os dados foram tratados pelo software SPSS, dispostos em tabelas, 

apresentando os valores em: 1,00 (concordo), 2,00 (discordo), 3,00 (talvez) e 4,00 (não sei), no 

qual, foram analisados de acordo com a correlação das questões, onde, as que tinham o mesmo 

sentido foram analisadas juntas, para que fossem apurados os níveis de locus de controle 

interno, locus de controle externo e resiliência. 
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 

4.1   CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

           O questionário foi dividido em dois grupos, o primeiro se constituiu na identificação do 

perfil do profissional contábil, e o segundo em questões buscando identificar o locus de controle 

e resiliência dos respondentes. As informações do questionário e os dados coletados foram 

transformados em tabelas para que as respostas fossem confrontadas com o referencial teórico, 

para assim alcançar os objetivos. A primeira tabela é o perfil da amostra de todos respondentes.  

Na tabela 1 tem-se média padrão do perfil da amostra dos respondentes. 

 
Tabela 1 – Média padrão do perfil da amostra 

    Variáveis                                                 Frequência                          Porcentagem 

             Homens 

             Mulheres 

            31 

            34 

  

              47,7% 

              52,3% 

 

           Até 40 anos 

        Maior que 40 anos  

            60 

             5 

              92,3% 

              7,7% 

           Graduado 

        Pós graduado 

           Técnico  

           Mestrado 

            28 

            15 

            17 

             4 

      

             43,1% 

             23,1% 

             26,2% 

              6,2% 

 

          Casado (a) 

          Solteiro (a) 

        Divorciado (a) 

 

            17 

            44 

             1  

 

             26,2% 

             67,7% 

               1,5% 

      Até cinco salários mínimos  

  Mais de cinco salários mínimos 

            57 

             8 

 

             87,3% 

             12,2% 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

  

De acordo com a tabela 1, a amostra de 65 profissionais contábeis se dividiu em 52,3% 

do sexo feminino e 47,7% do masculino. Em relação à idade, houve uma predominância elevada 

no intervalo entre 20 e 30 anos (50,8%). E uma leve predominância entre 30 e 40 (16,9%), 

menos de 20 (24,6%), mais de 40 (7,7%). Ainda em relação ao perfil dos profissionais, 67,7% 

são solteiros, 26,2% casados, e 6% se divide entre (namorando, divorciado e união 

estável). Uma vez que a amostra é de profissionais contábeis, contemplando ainda 43,1% de 

apenas graduados, 23,1% pós-graduados, 26,2% técnicos, e 7,7% Titulados como mestre ou 

doutores. 

Sobre o tempo de experiência na profissão contábil, 46,2% dos pesquisados possuem 

até 2 anos de atuação na área, de 2 a 5 anos 29,2%, 5 a 10 anos 10,8%, mais de 10 anos 13,8%.  

Por fim, verificou-se a renda bruta desses profissionais e constatou-se que prevalece o 

intervalo entre um salário mínimo 35,4%. Ressalta-se que 12,3% dos profissionais contábeis 

recebem mais de cinco salários-mínimos, porém 52,3% da amostra pesquisada não ultrapassa 

o limite de dois a quatro salários-mínimos.  
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4.2 LOCUS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO 

 

 As seguintes tabelas apresentam os dados estatísticos, adquiridos através das respostas 

do questionário, sobre o nível de locus de controle interno ou externo dos profissionais 

contabilistas de acordo com situações comuns de seu dia a dia.  Na tabela 2 o questionamento: 

para tornar-me um líder, depende principalmente da minha capacidade. 

  
Tabela 2 - Para tornar-me um líder depende principalmente da minha capacidade 

                                        Frequência                                          Porcentagem     

Concordo 56 86,2 

 Discordo  3 4,6 

 Talvez  5 7,7 

Não sei   1 1,5 

Total  65 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

 De acordo com resultados da tabela 2, em relação a seguinte assertiva: 1) para tornar-

me um líder depende principalmente de minha capacidade. Grande parte dos profissionais 

contábeis concorda, com percentual de 86,2%, demonstrando um alto grau de LCI. De acordo 

com Sinek (2017), Coragem é o principal requisito para ser um bom líder. Onde para se tornar 

um chefe, a coragem é um dos principais atributos que o profissional precisa ter para conquistar 

a liderança de um grupo. No caso de situações complexas, posso contar com minha religião, 

obteve-se os dados expostos na tabela 3. 
   

Tabela 3 - Em situações complexas, posso contar com minha religião 

                                      Frequência              Porcentagem     

Concordo 42 64,6 

Discordo 6 9,2 

Talvez 16 24,6 

Não sei 1 1,5 

Total 65 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

De acordo com os resultados da tabela 3, referente a afirmativa: 3) quando enfrento 

situações difíceis, posso contar com minha crença religiosa. Grande parte dos profissionais 

escolhem a opção concordo com percentual de 64,6%, presumindo que ao passar por 

circunstâncias complexas a maioria recorre à crença religiosa, aprovando uma das três 

dimensões postas por Levenson (1973, l974, 1981), a impessoal, ao qual enfatiza que a fonte 

de controle é a sorte, crença, o acaso, ou ainda o destino, ou seja, o indivíduo não é capaz de 

controlar totalmente seu destino, pois por muitas vezes ele é interferido pela religião. 

Questionados em relação ao estresse e emoções se isso os deixam mais forte, tabela 4. 
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        Tabela 4 - Estresse e emoções me deixam mais forte 

                           Frequência      Porcentagem    Frequência     Porcentagem     Frequência   Porcentagem 

Concordo 41 63,1 58 89,2 57 87,7 

Discordo 7 10,8 5 1,5 2 3,1 

Talvez 16 24,6 1 7,7 6 9,2 

Não sei 1 1,5 5 1,5 - - 

Total 65 100,0 65 100,0 65 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

De acordo com a tabela 4, referente as afirmativas: 4) lidar com o estresse pode me 

deixar mais forte, 15) O estado emocional que nos encontramos influências nossas escolhas e 

decisões e 9) Experiências difíceis me deixam mais forte, pode ser analisado que os 

profissionais contábeis em sua maioria concordam com as afirmativas representado 63,1%, 

89,2% e 87,7% repectivamente. De acordo com Oliveira, Zanelato e Neme (2008) ser resiliente, 

e consequentemente ter uma propensão maior para o locus de controle interno, é ter a aptidão 

de superar-se, recuperar-se e adaptar-se aos acontecimentos com elevado nível de estresse de 

forma positiva e eficaz, no qual, as situações difíceis podem flexibilizar o sujeito a dominar 

problemas tornando-o resistente. Na tabela 5, se não há o que se fazer perante o destino, os 

respondentes deram como resposta o que está exposta na tabela abaixo. 
 

Tabela 5 – Não há o que se fazer perante o destino 

                                  Frequência                   Porcentagem                  Frequência            Porcentagem 

Concordo 23 36,4 16 24,6 

Discordo 24 36,9 33 50,8 

Talvez 18 27,7 16 24,6 

Não sei - - - - 

Total 65 100,0 65 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
 

Segundo a tabela 5, referente às questões: 11) O que está para acontecer, acontecerá. 

Tudo depende do destino e 17) não há o que fazer diante do destino. É analisado que, com 

relação à primeira assertiva, a maior parte dos profissionais discordam 36,9%, mesmo com uma 

opinião bem dividida. Já em referência à segunda, a maior parte discorda com percentual de 

50,8%, indo de acordo com um dos contextos do artigo “Psychological Monographs” ao qual 

Rotter (1996) observa e relata que o indivíduo tem controle do seu próprio destino, contrapondo 

que tudo é comandado pelo acaso. Na questão: minha vida é determinada pela sorte, 

responderam o que está na tabela 6. 

 
Tabela 6 – Minha vida é determinada pela sorte 

                          Frequência     Porcentagem     Frequência      Porcentagem    Frequência    Porcentagem          

Concordo 12 18,5 12 18,5 3 4,6 

Discordo 24 36,9 41 63,1 53 86,2 

Talvez 26 40,6 10 15,4 9 9,2 

Não sei 3 4,6 2 3,1 - - 

Total 65 100,0 65 100,0 65 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
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Conforme demonstra o resultante da tabela 6, relacionando as questões: 2) Minha vida 

é determinada por acontecimentos inesperados, 6) Nem sempre é desejável para mim fazer 

planos com muita antecedência, porque muitas coisas acontecem por uma questão de sorte e  

18) Quando consigo o que quero, é porque tenho sorte; é analisado que na primeira afirmativa 

(questão 2) tem-se o maior percentual 40,6% representando talvez e a maior parte dos 

contabilistas optam pela opção discordo na segunda (questão 6) e terceira (questão 18) 

afirmativa, com percentuais 63,1% e 86,2%,  afirmando assim, que uma pequena parte desses 

profissionais acreditam que seus resultados são adquiridos através da sorte. Concordando com 

Rotter (1996) onde teve sua definição como a expectativa de alguém em sua capacidade de 

controlar os acontecimentos que seguem as suas ações afetando as expectativas de resultado 

positivas e negativas. Na tabela 7, tem-se o seguinte questionamento: locus de controle para ter 

sucesso. 

 
Tabela 7 – Locus de controle para ter sucesso 

                                       Frequência                                          Porcentagem     

Concordo 49 75,4 

Discordo 5 7,7 

Talvez 11 16,9 

Total 65 100,00 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

De acordo com a tabela, referenciando a questão: 12) tornar-se um sucesso é questão de 

muito trabalho. A sorte tem pouco ou nada a ver com isso. Observa-se que, grandes partes dos 

indivíduos optam pela opção 2,00 concordo com percentual de 75,4%. De acordo com Dela 

Coleta (1982) uma pessoa que tem um locus predominantemente interno, se sente mais no 

controle de sua própria vida, atingindo mais facilmente o sucesso pessoal, em troca de uma 

exigência muito maior de si mesmo. Quando diante da questão: nível de locus de controle diante 

de dificuldades encontradas na vida, tem-se a tabela 8. 

 
Tabela 8 – Nível de locus de controle diante de dificuldades 

                                                                                 Frequência                                        Porcentagem     

Concordo 61 93,8 

Talvez 4 6,2 

Total 65 100,00 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Segundo a tabela, em alusão ao enunciado: 10) as dificuldades que enfrento na vida me 

dão oportunidade de crescer. A maior parte dos contabilistas concorda com percentual de 

93,8%, afirmando que a resiliência pode ser considerada uma junção entre a personalidade 

individual do ser humano e sua capacidade de lidar com as dificuldades cotidianas, de forma 

proveitosa, útil, determinada e tendo confiança em si e em seu potencial (Batista e Oliveira, 

2008). Questionados quanto a relação de lócus de controle em liderança, tem-se a tabela 9. 
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Tabela 9 – Locus de controle em líderes 

                                    Frequência               Porcentagem                   Frequência             Porcentagem 

Concordo 8 12,3 7 10,8 

Discordo 45 69,2 46 70,8 

Talvez 12 18,5 11 16,9 

Não sei - - 1 1,5 

Total 65 100,00 65 100,00 

Fonte: Dados da pesquisa (2019).  

 

De acordo com os resultados, considerando as afirmativas: 13) Quem consegue ser 

chefe, depende frequentemente da sorte para estar no lugar certo e em primeiro lugar, e 14) Um 

bom líder espera que as pessoas decidam por elas mesmas o que devem fazer. Grande parte dos 

respondentes discorda nas duas afirmativas correspondendo 69,2% e 70,8% respectivamente. 

Indivíduos que sustentam a crença de que o seu sucesso depende mais de fatores externos do 

que internos, frequentemente apresentam maior consideração para com seus liderados 

(LOOSEMORE; LAM, 2004). Grande parte dos respondentes discorda, sendo assim, constata-

se que a maioria possui LCI. NA Presença de locus de controle para superar momentos difíceis, 

tabela 10. 
 Tabela 10 – Presença de locus de controle para superar momentos difíceis 

                                        Frequência                                       Porcentagem     

Concordo 60 92,3 

talvez 5 7,7 

Total 65 100,00 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

                  

Segundo a tabela, considerando a afirmativa: 7) crer e acreditar em mim mesmo me faz 

superar momentos difíceis. Parte significante dos respondentes aderiu ao concordo com 92,3%. 

Para Damascena, França e Silva (2016) o profissional contábil precisa lidar com inúmeras 

adaptações e mudanças em normatizações, ter capacidade e competência técnica para resolver 

as questões e superar problemas próprios de sua atividade. Na tabela 11, relação do locus de 

controle sobre acontecimentos da vida. 

 
              Tabela 11 – Locus de controle sobre acontecimentos da vida 

         Frequência                 Porcentagem               Frequência               Porcentagem     

Concordo 6  9,2 24 36,9 

Discordo 49 75,4 23 35,4 

Talvez 9 13,8 18 27,7 

Não sei 1 1,5 - - 

Total 65 100 65 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

De acordo com a tabela, com referência às questões: 8) Nada posso fazer diante dos 

acontecimentos ruins da vida e  16) Eu posso, quase sempre, determinar o que vai acontecer em 

minha vida. Maior parte dos profissionais contábeis discordou da primeira afirmativa com 

75,4%, enquanto na segunda, observa-se que o concordo prevaleceu 36,9%, mesmo que os 

resultados tenham ficado bastante divididos, mostrando assim, um grau de LCI. Rotter (1954) 
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buscava entender a capacidade de controlar os acontecimentos, seja externamente ou 

internamente, na vida ou nas organizações. 

 

4.3 NÍVEL DE RESILIÊNCIA DOS PROFISSIONAIS CONTÁBEIS 

 

Os dados estatísticos descritivos, que dizem respeito sobre o nível de resiliência dos 

profissionais contabilistas no cotidiano de sua profissão. Está disposto na tabela 12, nível de 

resiliência mediante estresse e experiências difíceis dos profissionais contábeis.  

       
Tabela 12 – Nível de resiliência mediante estresse e experiências difíceis 

          Frequência               Porcentagem               Frequência                Porcentagem     

Concordo 41  63,1 58 89,2 

Discordo 7 10,8 1 15 

Talvez 16 24,6 5 7,7 

Não sei 1 1,5 1 1,5 

Total 65 100 65 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

A tabela é referente às seguintes questões, respectivamente: 04) Lidar com o estresse 

pode me deixar mais forte e 09) Experiências difíceis me deixam mais forte; onde pode-se 

observar que, com uma maior frequência no valor 1,00 (concordo) e obtendo os percentuais 

63,1% e 89,2% respectivamente, afirma-se que os profissionais são providos de resiliência, de 

acordo com o que afirma Grotberg (2005), onde a resiliência é a capacidade do ser humano de 

passar por momentos estressores e de dificuldade saindo fortalecido de tal situação. O uso da 

resiliência para superar momentos difíceis, tabela 13. 
 

Tabela 13 – Resiliência para superar momentos difíceis 

                                      Frequência                                        Porcentagem     

Concordo 60 92,3 

Discordo 5 7,7 

Total 65 100,00 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

  

A tabela diz respeito a seguinte questão: 07) Crer e acreditar em mim mesmo me faz 

superar momentos difíceis, obtendo 92,3% e uma maior frequência no valor 1 (concordo), 

mostrando que a confiança em si mesmo junto com a capacidade do indivíduo, ajuda-o a passar 

por problemas de forma positiva e autônoma, conforme (BATISTA e OLIVEIRA, 2008). Em 

relação ao crescimento diante de dificuldades, tabela 14.  

 
     Tabela 14 – Crescimento diante de dificuldades 

                                   Frequência                                            Porcentagem     

Concordo 61 93,8 

Discordo 4 6,2 

Total 65 100,00 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
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Com 93,8% o maior percentual e maior frequência no valor 1 (concordo), a tabela 

mostra que os respondentes possuem um nível de resiliência referente a questão 10) As 

dificuldades que enfrento na vida me dão oportunidade de crescer. Conforme afirma Tavares 

(2001), onde a resiliência é ser capaz de responder positivamente as dificuldades e se recuperar 

mediante desafios e acontecimentos desfavoráveis. Questionados quanto a Influência do estado 

emocional na escolha e decisões, tem-se a tabela 15. 
 

        Tabela 15 – Influência do estado emocional  

                                   Frequência                                          Porcentagem     

Concordo 57 87,7 

Discordo 2 3,1 

Talvez 6 9,2 

Total 65 100,00 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

A tabela referente à questão 15) O estado emocional que nos encontramos influencia 

nossas escolhas e decisões. Pode-se observar, que o percentual maior foi 87,7% e uma maior 

frequência no valor 1,00 (concordo) que a maioria dos respondentes afirmam que as suas 

emoções afetam em suas decisões em seu cotidiano, que é observada dentro da contabilidade 

comportamental. Segundo de Frankl (1997) e de Waller (2001), é possível identificar que o 

processo de resiliência não ocorre na ausência da adversidade, mas na sua presença, onde o 

indivíduo enfrenta a situação, possibilitando um crescimento psicológico e até benefícios para 

sua saúde mental. 

 

5 CONCLUSÃO 

  

Conclui-se que em relação à análise entre locus de controle e resiliência, pode-se 

identificar que os contabilistas possuem um nível maior de locus de controle interno e 

resiliência. Isso quer dizer que: muitos dos respondentes concordam ter controle sob suas 

próprias decisões sem deixar que algo externo ou circunstâncias emocionais possam afetá-los. 

Com base no que foi apresentado, pode-se dizer que os profissionais participantes da pesquisa 

apresentada, têm uma facilidade maior para enfrentar e conseguir ultrapassar as adversidades 

que surgem diariamente.  

O artigo teve o objetivo alcançado em estudar as ligações e atributos entre locus de 

controle e resiliência dos contabilistas, podendo identificar como esses indivíduos se 

comportam diariamente em meio à tomada de decisão em seu ambiente de trabalho e qual o seu 

grau de resiliência. Além disso, pode-se, através desse estudo, realizar uma contribuição no 

desenvolvimento de pesquisas e estudos da área da contabilidade comportamental, que ainda é 

campo pouco observado.  

Nesse sentido, buscar conhecimento nessa área, não é só uma oportunidade de 

aperfeiçoar-se na profissão, é também uma oportunidade de agir em consonância ao trabalho 

eficaz e a ética profissional, podendo assim promover sucesso ao âmbito profissional e também 

o incentivo do quanto é pertinente realizar pesquisas e com isso, contribuir para a formação 

profissional. 

Pode-se destaca-lo também como contribuição para a área das ciências humanas e 

sociais aplicadas, focando na contabilidade comportamental, através do estudo e da observação 

das características de locus de controle e resiliência presentes nos profissionais contábeis 
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avaliados. Os resultados encontrados podem acrescentar em pesquisas futuras, já que são 

assuntos com uma leve deficiência em estudos científicos; como também nos estudos e na 

habilitação dos profissionais contabilistas que desejam expandir suas habilidades e resultados. 

Como limitação, pode-se destacar que os questionários foram aplicados somente na 

cidade de Mossoró/RN, sendo assim, os resultados não podem ser generalizados. Desse modo, 

destaca-se como sugestão, uma amostra com um maior número de profissionais em diferentes 

estados, como também, uma avaliação e comparação de profissionais da área privada, pública 

e empreendedores. Além de fazer uma avaliação dos dados com uma diferente técnica 

estatística. 
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Resumo  

Um dos pontos fundamentais para longevidade da empresa é seu sistema contábil, na sua 

contabilidade financeira e gerencial. Esta pesquisa tem o objetivo de identificar a estrutura 

contábil entre as microempresas localizadas no município de Mossoró. Na metodologia a 

tipificação desse estudo se deu através de pesquisa descritiva quanto aos objetivos e quanto  aos 

procedimentos levantamento, já em relação a problemática do estudo, enquadra-se como 

quantitativa. Utilizou-se um levantamento ou survey. A pesquisa foi aplicada em 21 MPEs de 

diversos setores, a grande parte atuando entre 4 e 7 anos no mercado. Os resultados mostram 

que as MPEs que usam a contabilidade gerencial e utilizam da informatização para se ter um 

controle contábil, há um faturamento maior em relação às empresas que não usam os mesmos 

métodos, assim consequentemente, aumentando sua expectativa de vida no mercado 

competitivo.  

 

Palavras-chave: Contabilidade. Microempresas. Gerenciamento. 

 

Abstract 

One of the fundamental points for longevity of the company is its accounting system, in its 

financial and managerial accounting. This research aims to identify the accounting structure 

among the microenterprises located in the municipality of Mossoró. In the methodology, the 

typification of this study was done through a descriptive research regarding the objectives and 

mailto:wenykapreston@hotmail.com
mailto:professorsergiopedrosa@gmail.com


 
 

671 
 

UERN | Mossoró – RN, 02 a 06 de setembro de 2019 
VI CONgest – Congresso de Economia & Gestão 

as far as the surveying procedures, already related to the problematic of the study, is 

quantitative. A survey or survey was used. The research was applied in 21 MPEs of diverse 

sectors, the great part acting between 4 and 7 years in the market. The results show that MPEs 

that use managerial accounting and use computerization to have accounting control, there is a 

higher turnover in relation to companies that do not use the same methods, thus increasing their 

life expectancy in the competitive market. 

 

Keywords: Accounting. Microenterprises. Management. 

 

 

1   INTRODUÇÃO 

 

De acordo com uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatísticas(IBGE) no ano de 2004, registrou-se que 99% das empresas do país, eram micro e 

pequenas empresas, que representavam quase 70% dos postos de trabalho e 20% do Produto 

Interno Bruto (PIB), em uma nova pesquisa realizada em 2011, as mesmas já eram responsáveis 

por cerca de 27% do PIB, destacando assim, a importância deste setor na geração de empregos 

e riquezas no comércio brasileiro. 

Os pequenos negócios correspondem a mais de dois terços dos empreendimentos do 

setor privado. Segundo Andrade (2012, p. 8) pontua que “as Micro e Pequenas Empresas 

(MPEs) funcionam como vetores da distribuição de renda e possibilitam oportunidades de 

trabalho a milhões de pessoas”. A cada cem empresas concebidas, quase 76 sobrevivem aos 

dois primeiros anos no mercado. Um dos pontos fundamentais para longevidade da empresa é 

seu sistema contábil, na sua contabilidade financeira e gerencial que são na maior parte 

composta pelo fluxo de caixa, controle de estoque, controle de contas a pagar e a receber e 

orçamento (SOUZA E RIOS 2011). De acordo com Caetano et al. (2012), não basta ter grandes 

números de crescimento somente em quantidade, mas incentivar e qualificar os 

empreendimentos de pequeno porte junto com os Microempreendedores, incentivando-os na 

melhoria do ambiente de negócio, e enfatizar a importância do profissional e da estrutura 

contábil nas empresas de baixo porte. 

Para Raza (2008. p. 16) “a falta de informações é o grande vilão nas pequenas 

empresas”, e Iudícibus (1996, p. 26) define o objetivo da contabilidade como sendo o de 

“fornecer informações relevantes para que cada usuário possa tomar suas decisões e realizar 

seus julgamentos com segurança”. Essas informações geralmente são geradas pelo contador da 

empresa, ou obtidas através de escritórios contábeis, porém, Raza (2008) destaca que muitas 

vezes os escritórios de contabilidade oferecem uma assessoria barata e de má qualidade, se 

preocupando apenas com a quantidade de clientes e não se importando com a qualidade do 

serviço prestado. Também salienta que sem um planejamento financeiro e assessoria 

necessários, torna-se impossível o sucesso do negócio, o que na maioria dos casos leva a 

falência por falta de uma gestão eficaz. Isto posto, nos colocamos diante da seguinte indagação: 

como é a estrutura contábil entre as microempresas localizadas no município de Mossoró? esta 

pesquisa tem o objetivo identificar a estrutura contábil entre as microempresas localizadas no 

município de Mossoró. 

Diante disso, este estudo justifica a identificar o sistema contábil de MEs e verificar seus 

métodos de gestão, pois com uma gestão contábil eficiente se pode aumentar o tempo de vida 

de uma empresa no mercado, já que por falta de uma gestão eficaz as empresas vêm a falência.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 MICRO E PEQUENAS EMPRESAS  

 

Existem diversas formas de organização junto a elas as micro e pequenas empresas que 

são classificadas segundo o Estatuto Nacional das Microempresas e da Empresa de Pequeno 

Porte (BRASIL, 2006). A Lei Geral das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte foi 

instituída em 2006 para regulamentar o disposto na Constituição Brasileira, que prevê o 

tratamento diferenciado e favorecido à microempresa e à empresa de pequeno porte. A 

microempresa será a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de 

responsabilidade limitada e o empresário, devidamente registrados nos órgãos competentes, que 

aufira em cada ano o calendário, a receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00. Se a receita 

bruta anual for superior a R$ 360.000,00 e igual ou inferior é R$ 4.800.000,00, a sociedade será 

enquadrada como empresa de pequeno porte. Estes valores referem-se a receitas obtidas no 

mercado nacional. A empresa de pequeno porte não perderá o seu enquadramento se obter 

adicionais de receitas de exportação, até o limite de R$ 4.800.000,00. (SEBRAE, 2018). A lei 

também fundou o Microempreendedor Individual (MEI), que são pessoas que trabalham por 

conta própria e é legalizado como pequeno empresário, com receita bruta anual de 81.000,00. 

Este microempreendedor pode possuir até um funcionário não pode ser associado ou 

proprietário de outro empreendimento.   

As MPE’s enfrentam enormes desafios para sobreviver aos dois primeiros anos no 

mercado competitivo diante as inúmeras pressões internas e externas. Segundo Drucker (1984, 

p. 13) o sucesso pode não ser permanente. Pois as empresas são criações humanas desprovidas 

de permanência real, devendo estas sobreviver além do período de vida de seu fundador, 

prestando a contribuição que deve a economia e a sociedade. O autor encerra falando que: 

"Perpetuar a empresa é tarefa básica que cabe ao espírito empreendedor – e a capacidade de 

consegui-lo poder muito bem constituir o teste mais definitivo para sua administração". 

Como citado por Chiavenato (2008, p. 15), "nos novos negócios, a mortalidade 

prematura é elevadíssima, pois os riscos são inúmeros e os perigos não faltam." Assim sendo 

ele nos apresenta umas das prováveis causa de mortalidade de empresas: inexperiência, 

incompetência do empreendedor, falta de experiência de campo, falta de experiência 

profissional, experiência desequilibrada, fatores econômicos, lucros insuficientes, juros 

elevados, perda de mercado, mercado consumidor restrito, nenhuma viabilidade futura, vendas 

insuficientes, fraca competitividade, recessão econômica, vendas insuficientes, dificuldade de 

estoques, despesas excessivas, dívidas e cargas demasiadas, despesas operacionais, outras 

causas, negligencia, capital insuficiente, clientes insatisfeitos, fraudes, ativos insuficientes. 

(CHIAVENATO, 2008). 

 

2.2   ESTRUTURA CONTÁBIL  

 

 De acordo com Iudícibus (2009, p.5), a contabilidade pode ser compreendida como “um 

método de identificar, mensurar e comunicar informação econômica, financeira, física e social, 

a fim de permitir decisões e julgamentos adequados por parte dos usuários da informação”. 

 A contabilidade gerencial concede meios que ajudam a avaliação da atividade de uma 

empresa, contribuindo no procedimento de planejamento e decisão. Dentre elas sobressaem: 

• Contas a Receber: duplicatas a receber podem ser compreendidas como os resultados 

dos créditos concedidos aos clientes, onde se busca identificar sua capacidade de 
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pagamento e o limite de crédito que pode ser concedido (Assaf Neto e Lima, 2009). 

• Controle de contas a pagar: permite ao gestor uma visão clara do fluxo financeiro da 

empresa. Perceber uma possível falta de dinheiro permite ao empresário tomar 

decisões antecipadamente para ajustar seu fluxo financeiro (KAMINSKI, 2015). 

• Controle de estoque: abrange as atividades de planejamento, organização e controle do 

fluxo de materiais na organização. Em outras palavras, a movimentação e o 

armazenamento de matérias-primas, produtos (acabados ou inacabados), ferramentas 

e equipamentos (GHERMANDI, 2017). 

• Orçamento: é o ato de planejar e estimar os ganhos, despesas e investimentos que a 

empresa terá em um período futuro, geralmente de 1 a 3 anos, dependendo do setor de 

atuação, mas que pode chegar até algumas décadas, como frequentemente acontece em 

empresas de concessão e exploração (DE PAULA, 2014).  

• Fluxo de caixa: Nas operações do dia a dia de uma empresa, a organização financeira 

é fundamental. Para isso o empresário conta com um instrumento básico de 

planejamento e controle financeiro, denominado fluxo de caixa. O objetivo dessa 

ferramenta é apurar e projetar o saldo disponível para que haja sempre capital de giro 

na empresa, para aplicação ou eventuais gastos (SEBRAE NACIONAL, 2018). 

 

2.3   ESTRUTURA CONTÁBIL E SEUS DESAFIOS  

 

No presente século o setor contábil enfrenta inúmeros desafios, pois o mundo atual tem 

vivido uma intensa sistematização no meio tecnológico, dessa forma as empresas ficam 

vulneráveis ao elevado risco decorrentes da insegurança que o meio tecnológico oferece. 

Segundo Pereira (2005, p.4) “se as decisões tomadas não estiverem fundamentadas em 

informações corretas, pode-se obter prejuízo em vez de lucro”. Dentre esses desafios estão, o 

não reconhecimento direto nas flutuações de preços, como também a volatilidade do dólar, que 

se não bem estudado tal fator resultará em prejuízos para a empresa. Pois, Nunes (ano e pag?), 

“um dólar tão valorizado retrata uma economia que está em desequilíbrio”. E por fim, se o 

faturamento demonstrar prejuízos, a contabilidade será prejudicada por estar presa a valores 

diferentes dos da realidade.  

Outro fator que pode ser citado é a falta de transparência no que diz respeito ao 

proprietário da empresa não apresentar com precisão tudo que entra e sai da empresa em total 

grau de liquidez. Por vezes tal evento ocorre por tentativa de sonegação de impostos, 

prejudicando, portanto, o trabalho contábil. Segundo Lisboa (2010, p.88) “o profissional de 

contabilidade enfrenta inúmeros dilemas éticos no exercício de sua profissão. Essas situações 

críticas situam-se na esfera dos conceitos de dever, direito, justiça, responsabilidade, 

consciência e vocação. 

 

2.4   INFORMATIZAÇÃO DAS EMPRESAS 

 

Independentemente do tamanho da empresa, a informatização é necessária. No meio de 

os vários ganhos, podemos ressaltar a rapidez na venda, segurança no sistema de administração 

do estoque, financeiro e fiscal, redução de custos e etc. A área de tecnologia da informação (TI) 

conta um papel importantíssimo no meio da empresa, que é dar por meio de respostas 

tecnológicas maior concorrência no mercado. Os gerentes, administradores e proprietários de 

empresa, precisam ver a sua área de TI, não como um setor que dá custos, mas o oposto, pois 

permite a organização maior competitividade por intermédio de aplicações feitas em tecnologia. 
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Segundo Paulino (2014), nenhuma empresa pode ficar sem o auxílio da informática, é através 

dela, que tudo é resolvido. O mundo está informatizado, A informática talvez seja a área que 

mais influenciou o curso do século XX. Sendo a informação um bem que agrega valor a uma 

empresa ou a um indivíduo, é necessário fazer uso de recursos de TI de maneira apropriada, ou 

seja, é preciso utilizar ferramentas, sistemas ou outros meios que façam das informações um 

diferencial competitivo (ALBERTIN; ALBERTIN, 2009). 

 

3 METODOLOGIA 

  

A tipificação desse estudo se deu através de pesquisa descritiva quanto aos objetivos e 

quanto  aos procedimentos levantamento, onde se tem por embasamento de autores, como Gil 

(2008) diz que no levantamento é solicitado informações a um grupo considerável de indivíduos 

acerca da problemática estudada. Já em relação a problemática do estudo, enquadra-se como 

quantitativa, de acordo com Michel (2005), refere-se a um método de pesquisa social que utiliza 

a quantificação na coleta. 

A princípio, para a produção desse estudo aplicou-se como metodologia o levantamento 

ou survey que Segundo Gil (1999) as pesquisas de levantamento se definem pela pergunta direta 

dos indivíduos cujo comportamento se quer conhecer. Essencialmente, faz o pedido de dados a 

um grupo relevante de pessoas a respeito do problema estudado para em sequência, por meio 

de uma análise quantitativa, atingir os resultados conforme as informações recebidas. A 

tipologia usada no estudo foi à quantitativa que segundo Beuren (2008), caracteriza-se pelo 

emprego de instrumentos estatísticos, tanto na coleta quanto no tratamento dos dados. Esse 

procedimento não é tão profundo na busca do conhecimento da realidade dos fenômenos, uma 

vez que se preocupa com o comportamento geral dos acontecimentos. 

 Em seguida, desempenhou-se um estudo de campo através de um questionário 

eletrônico, elaborado no Google Drive sobre a importância da estrutura contábil nas 

microempresas. A pesquisa foi feita entre as microempresas de vários ramos de atuação, 

localizadas na cidade de Mossoró-RN. 

A coleta dos dados da pesquisa foi executada no mês de outubro de 2018.O instrumento 

de pesquisa foi caracterizado por  um questionário com sete perguntas fechadas, segundo 

Parauraman (1991), um questionário é tão somente um conjunto de questões, feito para gerar 

os dados necessários para se atingir os objetivos do projeto. Foram integradas no estudo 

microempresas com mais de 12 meses de atuação no mercado  O tratamento dos dados se deu 

através do confronto dos resultados encontrados na aplicação do instrumento de pesquisa com 

o referencial teórico.  

 

4 ANÁLISE DE RESULTADOS  

 

Conforme descrito, nos aspectos metodológicos o estudo foi realizado com 11 MPE’s 

da cidade de Mossoró/RN, em setores variados, Das quais 14,28% das empresas respondentes 

do questionário, representam o setor comercial mais precisamente de roupas, em seguida, tem-

se um percentual de 14,28% representes a prestação de serviços de estética e beleza, dentre 

outros setores, conforme observa-se na tabela 1. 
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Tabela 1 - Setores de atividade da amostra da  pesquisa 

Setor Número % 

COMERCIO DE ROUPAS  3 14,28 
ESTÉTICA E BELEZA  3 14,28 
FARMÁCIA  2 9,92 

GRÁFICA  2 9,92 

ALIMENTOS  2 9,92 

CALÇADOS  2 9,92 

ÓTICA 2 9,92 

SERVIÇOS DE PAPELARIA 1 4,76 

MÓVEIS E UTENSÍLIOS  1 4,76 

SERVIÇOS DE FUNILARIA  1 4,76 

SERVIÇOS DE VETERINÁRIA 1 4,76 

   

Total 21 100% 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Conforme pode-se observado além dos setores de comércio de roupas e estética de 

beleza, tem-se ainda empresas com atuação em farmácia (9,92%). Em seguida, optou-se por 

observar o tempo de atuação no mercado das empresas da amostra de pesquisa, conforme 

descritos no gráfico 01. 

 
Gráfico -1-  Tempo de atuação das empresas amostra de pesquisa

 
 Fonte: dados da pesquisa (2018). 

  

Conforme observa-se, grande parte das MPEs, está atuando a mais de 7 anos, o que 

0 1 2 3 4 5 6

Entre 1 a 2 anos

Entre 3 a 4 anos

Entre 5 a 6 anos

Acima de 7 anos

Tempo de atuação no mercado competitivo

Tempo de atuação
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resulta em um percentual de 45,45% da amostra , logo  em seguida estão as empresas que atuam 

entre 1 e 2 anos tendo percentual de 36,36%, seguida pelas empresas que  estão ativas entre 3 

a 4 anos 18,18% e nenhuma empresa apresentou o tempo de duração entre 5 a 6 anos 

 Nota-se, segundoo gráfico 1, que as empresas da demonstração dessa pesquisa fazem 

parte 77% das MPEs que superam aos primeiros dois anos de vida na concorrência de mercado 

(SEBRAE NACIONAL, 2016).  

Infere-se que um dos fatores que se pode explicar a sobrevivência dessas empresas é o 

nível de compreensão dos administradores, que provavelmente são capacitados. Outro ponto 

que pode justificar a sobrevivência dessas empresas é o regime de tributação SIMPLES, que 

facilita o trabalho dos gestores na hora do pagamento de tributos (SEBRAE, 2016).  Paes (2014) 

sugere ainda que o SIMPLES teve efeito importante sobre a economia nos últimos anos. 

Entretanto, o autor ressalta que se trata de sistema que tem um custo muito elevado para a 

sociedade brasileira, necessitando, portanto, de vigilância por parte das administrações 

tributárias envolvidas, permitindo que apenas pequenas empresas permaneçam no regime. Na 

tabela 2 tem-se a quantidade de funcionários. 

 
Tabela 2- Quantidade de funcionários 

Quantidade de funcionários     N      % 

1 5 45,45 

2 a 3 4 36,36 

4 a 5 2 18,18 

Acima de 6 - - 

Total 11     100% 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

  

 Percebeu-se que grande parte das empresas 45,45% (n=5) possuem apenas 1 

funcionário, 36,36% (n=4) de 2 a 3 funcionários e 18,18% (n=2) tem de 4 a 5 funcionários. 

Nota-se que, de acordo com a classificação das MPEs, 100% das empresas que responderam o 

questionário são consideradas Microempresas, pois possuem um limite de até 9 funcionários e 

não ultrapassaram o limite de  R$ 360.000,00 de receita bruta anual (SEBRAE, 2017). Com 

intuito de destacar o uso da utilização da Contabilidade Gerencial tem-se a tabela 3. 

 
Tabela 3 – Faturamento das MPEs e a utilização da Contabilidade Gerencial 

 
Faturamento da MPE 

 
Total 

MPEs que conhecem    
_______CG________ 

                  N 

MPEs que utilizam 
 _____CG___________ 
            N 

30.000,00 5                   3             1 
30.001,00 a 50.000,00 -                   -             - 
50.001,00 a 100.000,00 -                   -             - 
Acima de 100.001,000 6                   6             6 

Total                      11                   9             7 

Fonte: dados da pesquisa ( 2018). 

  

 Ao averiguar a tabela 3, percebeu-se que as empresas que não conhecem a contabilidade 

gerencial, tem o faturamento bem menor referente às empresas que conhecem e as aplicam no 

negócio. A questão alarmante é que as empresas com faturamento até 30.000,00, a metade delas 

conhecem a contabilidade gerencial, porém apenas 1 empresa põe em funcionamento. 

 Observa-se que as empresas que faturam acima de 100.000,00, todas conhecem a 
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contabilidade gerencial e as utilizam na gestão da empresa.  Então, infere-se que quanto maior 

faturamento da empresa, maior será seu conhecimento em contabilidade gerencial. Segue-se no 

gráfico 2 o grau de informatização. 

 
Gráfico 2 - Grau de Informatização 

            
Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Observa-se que todas as empresas respondentes do instrumento de pesquisa têm seu 

livro de ações, sendo eles manuscritos ou informatizadas, porém ainda se usa mais as fichas 

escritas a mão, mas com o passar do tempo, é natural que sejam substituídas por fichas 

computadorizadas. Segundo Verri (2015),na busca pela sobrevivência a pequena empresa 

também se capacita tecnologicamente, claro que em um cenário e em condições diferentes das 

grandes empresas. De acordo, Teo e Wong (1998), o pleno grau de uso da TI em empresas de 

maior porte é previsto por conta da superior quantidade de recursos que podem ser investidos. 

Diante disso, o a utilização da TI é uma necessidade em instituições maiores para controlar a 

crescente complexidade dos procedimentos. 

No entanto, a atribuição de tecnologias da informação, como outras, nas MPEs depende 

de um fator ligado à necessidade de mudança de atitude dos dirigentes, sendo necessário que 

eles se adaptem às novas tecnologias empregadas e não o inverso (FIRMINO, 2003). 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Mediante os objetivos propostos neste artigo, ressalta-se que foram atingidos, pois foi 

concebível identificar a estrutura contábil entre as microempresas localizadas no município de 

Mossoró, onde identificou-se que a maioria das MPEs respondentes tem conhecimento e fazem 

o uso dos métodos contábeis em sua administração. Perece-se que todas conhecem a 

contabilidade gerencial e as utilizam na gestão da empresa e quanto maior faturamento da 

empresa, maior será seu conhecimento em contabilidade gerencial.  

Diante do exposto é possível identificar que as práticas gerenciais e a inovação são 

trabalhadas no dia a dia destas, seguindo a tendência do mercado atual e competitivo. Dessa 

forma, é necessário mostrar- se competitivo dentro e fora das empresas, pois proporciona a 

continuidade das empresas tendo em vista que a maioria ainda não põe em prática sugestões 

6

5

Fichas Manuscristas

Controle Parcialmete Informatizado

4,4 4,6 4,8 5 5,2 5,4 5,6 5,8 6 6,2

Grau de Informatização

Grau de Informatização
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como a de Firmino (2003), na qual sugere que os dirigentes´´ das empresas se adaptem aos 

avanços tecnológicos e os usem como ferramentas na gestão.  

O estudo visa identificar a estrutura contábil das micro e pequenas empresas, tendo  

contribuições para a sociedade, já que um dos pontos fundamentais para longevidade da 

empresa é seu sistema contábil, na sua contabilidade financeira e gerencial. Referente às 

limitações, pode-se destacar que foi direcionado as MPEs, como dito fato este que seus 

resultados não podem ser generalizados. Recomenda-se que o instrumento de pesquisa seja 

aplicado em outras regiões para maior aprofundamento e sugere-se que para um melhor 

aproveitamento do estudo, seja realizado uma pesquisa com uma amostra mais ampla, para a 

obtenção de resultados mais específicos e detalhados, além de poder estender a população para 

pequenas e médias empresas, ou realizá-lo em outras cidades.  
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RESUMO 

O tema abordado tem como objetivo fazer um levantamento de dados sobre como os cidadãos 

do estado do Rio Grande do Norte se planejam financeiramente analisando como isso impacta 

positivamente ou negativamente na qualidade de vida dos mesmos. O método científico 

utilizado pode ser caracterizado como uma pesquisa de caráter descritivo e classifica-se como 

um levantamento. Quanto à abordagem da problemática, enquadra-se como quantitativa. Como 

instrumento da pesquisa, foi adotado um questionário composto por doze questões fechadas, 

aplicado aos cidadãos potiguares. Após a verificação dos resultados, constatou-se que há uma 

carência de conhecimento relacionada à educação financeira dos respondentes, sendo assim, 

esse estudo reflete a preocupação de entenderem melhor sobre a temática, enfatizando essa 

realidade e a relevância da sua aplicação no cotidiano. O referido Artigo tem como função 

ressaltar o processo de planejamento financeiro como um fator fundamental para obter sucesso 

no âmbito pessoal, desenvolvendo dessa forma cidadãos conscientes. 

 

Palavras-chave: Planejamento Financeiro Pessoal. Educação Financeira. Qualidade de vida. 

 

Abstract 

The purpose of this study is to collect data on how the citizens of the state of Rio Grande do 

Norte plan financially analyzing how this impacts positively or negatively on their quality of 

mailto:jessicamoura_m@hotmail.com
mailto:laura-lanny@hotmail.com
mailto:letmendeslt@gmail.com
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life. The scientific method used can be characterized as a descriptive research and is classified 

as a survey. Regarding the problematic approach, it is quantitative. As a research tool, a 

questionnaire composed of twelve closed questions was adopted, applied to the citizens of 

Potigua. After verification of the results, it was verified that there is a lack of knowledge related 

to the financial education of the respondents, so, this study reflects the concern to understand 

better about the subject, emphasizing this reality and the relevance of its application in daily 

life. The aforementioned article has as its function to emphasize the process of financial 

planning as a fundamental factor to achieve success in the personal scope, thus developing 

conscious citizens. 

 

Keywords: Personal Financial Planning. Financial education. Quality of life. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo aborda a proposta de uma reflexão voltada para o planejamento 

financeiro pessoal, considerando aspectos econômicos e sociais. De acordo com o cenário de 

crise financeira instalada no país, é imprescindível dispor de um conhecimento adequado para 

possuir uma boa gestão de finanças, a fim de evitar que problemas familiares sejam adquiridos 

no ambiente doméstico, em decorrência de falhas que possam ser evitadas através de um 

delineamento monetário. Para Gitman (2001, p. 43) “O planejamento financeiro é um aspecto 

importante das operações nas empresas e famílias, pois ele mapeia os caminhos para guiar, 

coordenar e controlar as ações das empresas e das famílias para atingir seus objetivos.” Devido 

a um déficit de planejamento financeiro, cidadãos brasileiros estão desenvolvendo uma má 

qualidade de vida no âmbito familiar e profissional, esse controle financeiro é de suma 

importância pois analisa, previne e controla os recursos, a fim de prevenir futuros 

endividamentos e consequentemente uma má qualidade de vida.  

Cerbasi (2005) diz que planejamento financeiro pessoal é o entendimento do que 

podemos gastar hoje sem comprometer o padrão de vida no futuro. É ainda fazer escolhas 

coesas de como viver bem o presente, mesmo que isso signifique adiar um sonho para um futuro 

em curto, médio ou longo prazo. Ainda segundo o autor, a contenção de gastos pessoal tem 

significativa importância para que os indivíduos usem sua renda de forma eficaz, permitindo 

melhores escolhas de investimentos, consumos, gastos básicos e não deliberados, bem estar, 

segurança e satisfação de desejos. Em contrapartida, como consequência esperada, a vida será 

regida com maior disciplina, o que trará organização a outros níveis. 

O Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e a Confederação Nacional de Dirigentes 

Lojistas (CNDL) fizeram uma pesquisa para compreender a relação do consumidor brasileiro 

com o consumo. O resultado é mais óbvio do que parece: apesar das pessoas entenderem a 

importância da organização financial, mais da metade (51%) afirmou não fazer nenhum 

controle sistemático do orçamento mensal. Analisando esses dados, é perceptível a dificuldade 

que o brasileiro tem em delinear gastos e a prevenção de situações adversas. 

Em geral, é compreensível que contratempos orçamentais sejam consequências de infortúnios 

em uma casa, mas como o planejamento financeiro impacta na qualidade de vida dos cidadãos 

do RN? Após a observação dessa problemática, é viável a implantação de algumas políticas 

públicas que visem amenizar esses transtornos e melhorar a qualidade de vida dos cidadãos 

potiguares e o reflexo disso na sua vida pessoal e profissional. 

https://servicos.spc.org.br/spc/controleacesso/autenticacao/entry.action
http://www.cndl.org.br/
http://www.cndl.org.br/
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O objetivo deste artigo é identificar o impacto do planejamento financeiro na qualidade de vida 

dos cidadãos do RN, através de um questionário aplicado nas cidades do estado do Rio Grande 

do Norte, a fim de propor soluções para, eventualmente, melhorá-lo. Em seguida, é feito o 

parecer dos dados obtidos, buscando a relação da estabilidade financeira com problemas 

pessoais e, por fim, propor soluções cabíveis.    

Desse modo, a relevância dessa pesquisa é evidenciar a contribuição significativa do 

planejamento financeiro quando aplicado, auxilia no equilíbrio e na estabilidade financeira dos 

indivíduos, preparando-os para as adversidades cotidianas. Segundo Frankemberg (1999), 

planejamento financeiro significa estabelecer e seguir uma estratégia que permita acumular 

bens e valores que formaram o patrimônio de uma pessoa ou uma família.  

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 PLANEJAMENTO FINANCEIRO 

 

Planejamento financeiro é o processo de planejar ações e estratégias antecipadas, para alcançar 

determinado objetivo. Para Lucion (2005) planejamento financeiro como sendo o ato literal de 

planejar o início de um projeto, a partir do estabelecimento e realização de determinadas ações 

tendo como fim o alcance de um determinado objetivo previamente programado. O controle 

financeiro é necessário para fornecer uma previsão do que pode acontecer caso o planejado não 

ocorra, ou seja no planejamento existe um maior domínio sobre os resultados a serem atingidos. 

Conforme o IBCPF (Instituto Brasileiro de Certificação de Profissionais Financeiros), o assunto 

em questão pode ser compreendido como um processo de formulação de estratégias, e viés para 

que assim, possa auxiliar as famílias a gerenciarem suas finanças, para atingir seus objetivos de 

vida, assim como imobilizados e uma qualidade de vida almejada.  

O planejamento financeiro é um instrumento de estimativa e controle sobre o que se pretende 

realizar e aquilo que efetivamente é executado, trazendo ao gestor a chance de identificar 

desvios do plano inicial e retomar o curso pretendido, e por levar em considerações diversas 

alternativas e avaliar de forma antecipada os resultados previstos, o planejamento oferece maior 

segurança na tomada de decisões (OLIVEIRA; FACCIN, 2012). 

Hoji (2010) divide o planejamento em algumas etapas planejamento, execução, controle e 

avaliação. Podendo ser de longo prazo que são ações planejadas para um futuro distante, e de 

curto prazo sendo planejadas para um período curto, ambas acompanhadas da previsão de seus 

reflexos financeiros. 

  

2.2 NECESSIDADES E OBJETIVOS DE UM PLANEJAMENTO FINANCEIRO PESSOAL 

 

A maioria dos cidadãos brasileiros não possui o hábito de organizar seus custos, muitas vezes 

por considerar que apenas empresas façam a utilização desse estudo. É de suma importância 

que as pessoas estejam sob o controle de sua gestão financeira, a fim de equilibrar despesas 

com a renda líquida pessoal, tornando-se conscientes a respeito de suas finanças pessoais, que 

de acordo com Cherobim; Espejo (2010) é uma ciência que estuda a aplicação dos conceitos 

financeiros pela família ou indivíduo na sua gestão e consequente decisão dos seus recursos 

financeiros do seu cotidiano. 

As finanças pessoais, na visão de Fernandes, Monteiro e Santos (2012), tem como objetivo 

maximizar a riqueza do indivíduo, passando por decisões que envolvem desde financiamento, 

investimento, consumo até avaliação de risco e de retorno que estejam em conformidade com 
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os objetivos pessoais. Segundo Luquet (2000), dedicar um tempo às finanças é o primeiro 

investimento a se fazer, pois a organização das mesmas contribuirá para que o dinheiro seja 

usado com mais inteligência. 

Marques, Souza e Pessoa (2014) acrescentam que as finanças pessoais tratam ainda dos 

problemas envolvendo o orçamento familiar, bem como as maneiras de fazer uso dos créditos 

disponíveis no mercado financeiro, as aplicações vantajosas, e também, como diversificar as 

fontes de renda pessoal. Vale ressaltar que esses conceitos básicos estão relacionados 

diretamente com o tipo de consumidor, que se torna consequentemente, devedor. 

Cavalcante; Melo; Almeida (2014) ressaltam que uma vida financeira saudável não está 

diretamente relacionada ao valor da renda, está ligada a uma boa administração do seu capital 

individual e/ou do grupo familiar. Essa afirmação justifica a história de diversos milionários, 

que contraíram fortunas através de rendas mínimas, apenas conduzindo o dinheiro da maneira 

correta através de planos, conforme descreve Camargo (2007) a gestão pessoal terá como 

objetivo estabelecer e seguir uma estratégia definida que irá proporcionar mais ou menos uma 

ação por parte do indivíduo com o fim da manutenção ou acúmulo de bens ou valores. Nota-se 

que é necessário adquirir disciplina e maturidade para fazer um planejamento financeiro 

pessoal. 

O mais importante ao se fazer um planejamento financeiro pessoal é refletir honestamente sobre 

os anseios e necessidades individuais ou familiares e a partir daí então traçar os objetivos 

levando em conta as reais possibilidades de atingir tais metas. Por esta razão, quando se tem 

real conhecimento de onde se pretende chegar, a ideia de planejamento se torna mais fácil e 

vantajosa. (EID JUNIOR; GARCIA, 2001). Analisando essa situação, é notório que ela reflete 

o problema de diversos indivíduos, a incapacidade de se planejarem, sacrificando vontades 

momentâneas, além de pensarem duas vezes antes de efetuar determinada compra. 

Frankel e Halfeld (2006) apresentam regras e métodos a serem seguidos para obter uma vida 

financeira saudável, dentre eles: não gastar mais do que você ganha. Tendo um controle das 

despesas e das receitas. É uma advertência simples, mas objetiva, sintetiza o básico do que deve 

ser aplicado para que não haja um desequilíbrio na balança orçamentária, gerando desgastes 

psicológicos desnecessários, que influenciam diretamente na qualidade de vida do devedor. 

 

2.3 EDUCAÇÃO FINANCEIRA 

 

De acordo com Jacob et al (2000), o termo financeiro faz referência a uma ampla proporção de 

atividades relacionadas ao dinheiro no cotidiano, que vai de despesas fixas, como água e luz, e 

também de despesas variáveis, como empréstimos e investimentos. Enquanto educação enfatiza 

o conhecimento de termos, práticas, direitos, normas sociais e atitudes necessárias no qual o 

consumidor possa compreender suas finanças e administrá-las para obter e usufruir de uma boa 

qualidade de vida. 

O conhecimento financeiro pode ser sintetizado em duas partes: pessoal/familiar, e profissional. 

O âmbito pessoal, segundo Braunstein e Welch (2002), é aquele focado nas finanças familiares, 

em assuntos como orçamento, poupança e crédito, o presente artigo segue esta linha de 

raciocínio em sua elaboração. 

É visto que, na realidade brasileira, por exemplo, o assunto abordado não é tema de discussão 

em escolas, como no ensino médio e fundamental, o que leva e causa no indivíduo a 

incompreensão sobre tal aspecto em  vivências futuras. Tendo em vista o posicionamento de 

Silva (1997), sob tal aspecto, é enfatizado que os brasileiros não foram preparados para 
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raciocinar sobre  como administrar bem as suas finanças, evitando com isso custos excessivos, 

como impacto futuros, e consequentemente não ter um plano de vida melhor e bem estruturado. 

Em suma, é imprescindível ter uma boa educação financeira para poder ter um controle em seu 

orçamento familiar e mensal. É importante ressaltar que para ter uma qualidade de vida, 

economizar é um fator importante, mas não único. É necessário investir, escolher e abdicar de 

impulsos aquisitivos demasiadamente. 

Segundo a Caixa Econômica (2009), adquirir educação financeira não é apenas aprender a 

investir e a ganhar dinheiro. É importante também aprender a controlar ansiedades, evitar 

desperdícios, resistir às tentações e planejar o uso do dinheiro.  

 Sendo assim, para controlar os gastos, um dos métodos é anotar diariamente cada despesa 

realizada e qual seu meio de pagamento utilizado no qual a população terá um controle. Sousa 

e Torralvo (2004)  recomendam alguns passos para serem seguidos para que se tenha uma 

elaboração de um planejamento seguro, os mesmos falam que é necessário primeiramente 

definir seus objetivos, e os meios viáveis para alcançar o esperado, fazer um levantamento dos 

recursos e ter um autocontrole sobre os seus custos. 

  Custos é o somatório dos bens e serviços consumidos ou utilizados por cada indivíduo ou 

família na produção de novos pertences e novas atividades. O grau de escassez e utilidade de 

um bem ou serviço são fatores econômicos que determinam o seu valor. Os pertences que cada 

ser humano possui tem seu justo preço, como por exemplo, os que a natureza oferece ao 

Homem, tem custo zero, como a água, o ar. É válido saber que existem dois tipos de custos, o 

direto e indireto. Para Calderelli (2002) custo direto é aquele que consiste nas aplicações diretas 

a produção. Ou seja, é aquele que pode ser identificado ao produto ou centro de custo, como 

por exemplo, a matéria-prima utilizada na fabricação de produtos. Já o indireto não pode 

identificar diretamente. De acordo com Koliver (2009), os custos correspondem ao valor de 

mutação patrimonial qualitativa, ocorrida no ciclo operacional interno de uma entidade.  

De acordo com o SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), os 

custos podem ser divididos em duas vertentes, uma fixa, que são por exemplo despesas mensais, 

e outras variáveis que mudam de acordo com os meses e aquisições com o período. O controle 

desses gastos, fixos e variáveis é primordial para fornecer as informações necessárias sobre a 

rentabilidade e desempenho mensal financeiro. Essa gestão auxilia o planejamento, o controle 

e desenvolvimento das diversas atividades pessoais. 

 

2.4 COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 

 

É o estudo feito sobre os fatores que influenciam as pessoas nas escolhas que estas fazem ao 

adquirirem produtos ou serviços. Churchill e Peter (2008) enfatizam que os consumidores são 

pessoas que compram bens e serviços para o uso próprio ou para outros indivíduos. Eles não 

adquirem objetos para fins lucrativos e sim para satisfazer suas próprias necessidades.   

 O comportamento de um indivíduo em relação ao mercado financeiro, não é algo fixo, ele varia 

de acordo com a época e contexto social. Mediante algumas pesquisas realizadas pelo SEBRAE 

(2016), foi constatado que os consumidores são deslumbrados por darem importância às 

opiniões de outros compradores compartilhados em blogs, sites, redes sociais. Alguns fatores 

como de mercado, pessoais, psicológicos, culturais, sociais podem influenciar no 

comportamento do consumidor, no qual leva o indivíduo muitas vezes a realizar consumo 

excessivo de determinado bem ou serviço. 

 

2.5 RECOMPENSA DE UM PLANEJAMENTO FINANCEIRO 
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 Souza e Torralvo (2008) enfatizam algumas recompensas, na qual se pode usufruir e desfrutar 

de um bom planejamento financeiro pessoal, entre elas estão, a) a aquisição da cultura por 

possuir uma disciplina com seus gastos; b) um aprimoramento no processo de tomada de 

decisões sabiamente, para evitar assim endividamentos e prejuízos futuros; c) racionalização 

do uso de seu dinheiro e de seus investimentos; d) a prevenção contra situações inesperadas, 

evitando de tal forma juros excessivos e taxas desnecessárias; e) formação de uma poupança 

para casos inesperados e também para a aposentadoria; f) independência financeira, livre de 

empréstimos e com cachê para investir em bens e materiais. Por último e não menos importante, 

g) o sentimento de liberdade e de melhoria na qualidade de vida de cada indivíduo. Após 

compreender essas compensações é necessário, além de analisar as vantagens que um bom 

planejamento financeiro resulta, é necessário colocá-lo em prática para poder alcançar a tão 

sonhada estabilidade financeira e atingir metas. 

 De acordo com Stoner (1985), é necessário que haja planos para que a organização tenha seus 

objetivos e para que se estabeleça a melhor maneira de alcançá-los. Além disso, os planos 

permitem que a organização consiga e aplique os recursos necessários para a consecução de 

seus objetivos, os membros da organização executem atividades compatíveis com os objetivos 

e os métodos escolhidos, e o progresso feito rumo aos objetivos sejam acompanhados e 

medidos, para que se possam tomar medidas corretivas se o ritmo do progresso for 

insatisfatório. Deslocando para a realidade que abordamos nessa pesquisa, é primordial que 

teorias como essas sejam aplicadas no âmbito pessoal. 

 

3 METODOLOGIA 

   

Método científico pode ser caracterizado como um procedimento e conjunto de 

etapas no qual o pesquisador direciona seu projeto, modo de articulação de planos e estrutura 

para com isso obter soluções para a problemática vigente. Essa tipifica-se com a percepção 

de Raupp e Beuren (2006). 

Segundo Andrade (2002) a pesquisa descritiva preocupa-se em observar os fatos, 

registrá-los, analisá-los, classificá-los e interpretá-los e o pesquisador não interfere neles. 

Para realização dessa pesquisa, foi utilizada a tipologia citada anteriormente, que tem como 

finalidade descrever as especificidades de determinados fenômenos, populações ou 

experiências. Já a tipificação da pesquisa quanto aos procedimentos foi utilizado o 

levantamento que, segundo Gil (2008), solicita informações a um grupo considerável de 

indivíduos acerca da problemática estudada, na qual, após a análise quantitativa obter 

conclusões dos dados coletados. 

Quanto à abordagem da problemática enquadra-se a quantitativa, de acordo com Michel 

(2005), refere-se a um método de pesquisa social que utiliza a quantificação nas modalidades 

de coleta de informações e no seu tratamento, mediante técnicas estatísticas, tais como 

percentual, média, desvio-padrão, coeficiente de correlação, análise de regressão, entre outros. 

O instrumento de pesquisa utilizado foi um questionário composto por 12 questões fechadas de 

múltipla escolha, este foi aplicado no período de 15 de abril de 2019 ao dia 08 de maio de 2019. 

A amostra obteve 250 respondentes, constituída por cidadãos do estado do Rio Grande do 

Norte. Após a observação dos questionamentos, utilizamos o referencial teórico para contrapor 

com as respostas dos respondentes. O questionário aplicado  foi adaptado dos autores Halles, 

Sokolowski e Hilgemberg da pesquisa “Planejamento Financeiro como instrumento de 

Qualidade de Vida”.  
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4 RESULTADOS 

 

As informações dissertadas na investigação foram coletadas através do Google Drive, o 

questionário foi constituído por 12 questões, sendo  distribuídas  eletronicamente através do 

aplicativo de mensagens WhatsApp, de forma individual, além de grupos acadêmicos. As 

perguntas relataram os perfis dos respondentes, seus rendimentos financeiros e as maneiras que 

encontraram de se organizar diante desses, consequentemente, como isso afetava em sua 

qualidade de vida.  

Desta forma os dados foram convertidos em tabelas com as informações do questionário através 

dos programas Google Forms e Microsoft Word 2010. A tabela a seguir identifica a idade dos 

respondentes. 

 
Tabela 01: Questionamento referente a idade dos respondentes 

Idades Percentual 

 

Frequência 

 

65 anos a 71 anos 6%     15 

58 anos a 64 anos 8%    20 

51 anos a 57 anos 8,8%  22 

44 anos a 50 anos 6%   

37 anos a 43 anos 9,2%  23 

30 anos a 36 anos 14,8%  37 

25 anos a 29 anos    15,2%      38 

18 anos a 24 anos 17,2%  43 

11 anos a 17 anos 14,8% 37 

TOTAL 100% 250 

Fonte: Dados da Pesquisa (2019). 

 

A primeira tabela apresenta as idades dos cidadãos respondentes, constatando assim que 

a maioria possui entre 11 e 36 anos de idade. Na Tabela 02, tem-se o grau de escolaridade de 

cada indivíduo. 
 

Tabela 02: Grau de escolaridade dos respondentes da amostra 

Grau de Escolaridade Percentual Frequência 

Curso Superior Completo 26% 65 

Curso Superior Incompleto 34,4% 86 

Ensino Médio Completo 21,6% 54 

Ensino Médio Incompleto 6,4% 16 

Ensino Fundamental Completo 2,8% 7 

Ensino Fundamental Incompleto 4% 10 

Curso Técnico 4,8% 12 

TOTAL 100% 250 

Fonte: Dados da Pesquisa (2019). 

 

Na segunda tabela, o Grau de escolaridade dos cidadãos respondentes teve um 

percentual considerável entre o Nível Médio Completo (21,6%), Ensino Superior Incompleto 
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(34,4%) e Ensino Superior Completo (26%). Na tabela a seguir, é possível verificar se os 

respondentes possuem emprego fixo. 

 
Tabela 03: Questionamento referente ao tipo de emprego 

Emprego Fixo Percentual Frequência 

Sim 50% 125 

Não 50% 125 

TOTAL 100% 250 

Fonte: Dados da Pesquisa (2019). 

 Conforme a terceira tabela destaca-se número surpreendente de cidadãos sem emprego 

fixo, cerca de 50% das pessoas questionadas não estão no mercado de trabalho com emprego 

fixo e 50% com emprego fixo. Na tabela quatro, foi questionado se os indivíduos guardam uma 

parcela de seus rendimentos em uma poupança para situações emergenciais ou visando atingir 

objetivos de caráter material.  

 
Tabela 04: Formas de poupança 

Método de Poupança Percentual Frequência 

Poupança para situações 

emergenciais ou para aquisição 

de bens mais caros. 

40% 100 

Com o dinheiro que sobra no 

final do mês é pouco, acaba 

gastando e não poupa. 

13,2% 32 

Gostaria de ter uma poupança, 

mas nunca sobra nada no final 

do mês. 

42,4% 106 

Nunca se preocupou em poupar. 4,4% 11 

TOTAL 100% 250 

Fonte: Dados da Pesquisa (2019). 

 

Nessa quarta tabela, é visível que a maioria dos respondentes não se planejam 

financeiramente, não considerando haver futuramente alguma situação emergencial ou adquirir 

bens, por diversos motivos. 55,6% alegam não sobrar nada da renda ao final do mês e 4,4% 

nunca se preocuparam em poupar. Segundo o autor Luquet (2000), dedicar um tempo às 

finanças é o primeiro investimento a se fazer, pois a organização das mesmas contribuirá para 

que o dinheiro seja usado com mais inteligência.  Na Tabela cinco, é questionado sobre os 

métodos de registros de gastos, compras ou despesas mensais dos cidadãos potiguares. 

 
Tabela 05: Métodos de registro de gastos, compras ou despesas mensais dos respondentes da amostra 

Métodos Percentual Frequência 

Anota todas as despesas e sabe para onde está indo 

sua renda 
47,8% 120 

Gostaria de ter, mas não sabe exatamente como fazer. 9,2% 22 

Já tentou, mas acaba esquecendo de anotar as 

despesas. 
37,1% 93 

Não acha necessário fazer este tipo de controle. 6% 15 

TOTAL 100% 250 
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Fonte: Dados da Pesquisa (2019). 

 

 Na quinta tabela, cerca de 47,8% respondentes afirmaram anotar todas as suas despesas, 

em contrapartida 37,1% alegaram esquecimento como um dos motivos para não registrar suas 

despesas, 9,2% não sabem exatamente como fazer as anotações e 6% não acham necessário 

realizar este tipo de controle. Segundo os autores Sousa e Torralvo (2008), é indispensável 

seguir alguns passos para que se tenha uma elaboração de um planejamento seguro, entre eles, 

fazer um levantamento dos recursos e ter um autocontrole sobre os seus custos. A seguir, na 

tabela seis, questionou-se a maneira como os cidadãos potiguares lidam com situações 

emergenciais financeiras repentinas. 

 
Tabela 06: Meios que os respondentes utilizam para lidar com uma situação emergencial 

Meios Percentual Frequência 

Empréstimo bancário 12,4% 31 

Parente ou Amigo 36% 90 

Poupança para emergências 35,6% 89 

Não sabe como resolver 16% 40 

TOTAL 100% 250 

Fonte: Dados da Pesquisa (2019). 

  

A tabela acima, revela quais os meios que os cidadãos potiguares teriam de recorrer 

caso advenha alguma situação emergencial. Nota-se que 36%  requisitavam ajuda a parentes ou 

amigos e 35,6% possuíam reserva financeira para situações emergenciais. Segundo Cerbasi 

(2005), o planejamento financeiro pessoal é a percepção de que o gasto atual deve ser feito de 

forma consciente que não comprometa a vida futura de cada indivíduo. A tabela 

seguinte,  indica o percentual do uso de cartão de crédito para efetuar pagamento de dívidas.  

 

 

 
Tabela 07: Regularidade do uso de cartão de crédito de acordo com os respondentes da amostra. 

Regularidade Percentual Frequência 

Nunca 25,5% 64 

Algumas vezes 42,2% 106 

Quase sempre 23,1% 58 

Sempre 9,2% 22 

TOTAL 100% 250 

Fonte: Dados da Pesquisa (2019). 

 

Na sétima tabela, constata-se que a maior parte das respostas acerca do uso do cartão de 

crédito foi o uso do mesmo algumas vezes correspondendo a 42,2%. Tendo em vista que 

Marques, Souza e Pessoa (2014) relatam que o mau uso dos créditos disponíveis no mercado 

financeiro acarreta problemas envolvendo o orçamento familiar. Quanto a frequência de 

compras por impulso, se tem abaixo a tabela oito. 
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Tabela 08:  Assiduidade de compras por impulso da amostra 

Assiduidade Percentual Frequência 

Nunca 22,7% 57 

Algumas vezes 68,1% 170 

Quase sempre 4,4% 11 

Sempre 4,8% 12 

TOTAL 100% 250 

Fonte: Dados da Pesquisa (2019). 

 

Os autores Churchill e Peter (2008) enfatizam que os consumidores são pessoas que 

compram bens e serviços para o uso próprio ou para outros indivíduos. Eles não adquirem 

objetos para fins lucrativos e sim para satisfazer suas próprias necessidades. Seguindo a linha 

de pensamento dos autores citados, foi visto que 68,1% da amostra deixou claro que realizam 

compras por impulso algumas vezes. Foi questionado na tabela nove os fatores das dificuldades 

financeiras. 

 
Tabela 9: Questionamento referente a opinião dos respondentes a respeito das dificuldades financeiras estarem 

ligadas a que fatores 

Fatores Percentual Frequência 

Aquisição de Casa 6,8% 23 

Pagamento de Aluguel 2,4% 8 

Compra de carro 3,5% 12 

Tratamento de saúde 8,2% 28 

Alimentação 20,8% 70 

Baixo salário 39,9% 136 

Prestações Financeiras 16,4% 56 

Pagamento de Pensão 2% 7 

TOTAL 100% 340 

Fonte: Dados da Pesquisa (2019). 

Observa-se na tabela nove que um grande percentual dos membros respondentes 

considerou que o maior fator causador da dificuldade financeira é o Baixo Salário com 

percentual de 39,9%, cabendo salientar que nessa questão os respondentes poderiam marcar 

mais de uma opção, o que justifica a frequência maior em comparação com as demais. 

Discordando com Cavalcante; Melo; Almeida (2014), no qual ressaltam que uma vida 

financeira saudável não está diretamente relacionada ao valor da renda, mas sim a uma boa 

administração do seu capital individual e/ou grupo familiar. Na tabela dez, identificam-se as 

fontes de informação utilizadas pelos respondentes para se organizar mensalmente.  

 
Tabela 10: Fontes de informação, no qual os respondentes usam como auxílio para se organizar sob a forma de 

gastar sua renda mensal 

Fontes de Informação Percentual Frequência 

Conversa com alguém que 

entende do assunto 
16,8% 42 

Recorre a internet/livros 22% 55 
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Organiza-se seguindo sua própria 

linha de pensamento 
45,6% 114 

Nunca buscou auxílio 15,6% 39 

TOTAL 100% 250 

Fonte: Dados da Pesquisa (2019). 

 

Na décima tabela, os cidadãos norte-rio-grandenses apontaram que se organizam com 

sua renda financeira seguindo sua própria linha de pensamento, não possuindo um bom 

conhecimento acerca do assunto. A Caixa Econômica (2009), aborda a importância de que 

adquirir educação financeira não é apenas aprender a investir e a ganhar dinheiro. É necessário 

também aprender a controlar ansiedades, evitar desperdícios, resistir às tentações e planejar o 

uso do dinheiro. Quanto a definição de metas sobre o gasto mensal, segue a tabela onze.  

 
Tabela 11: Questionamento referente às metas mensais dos respondentes da amostra 

Metas Percentual Frequência 

Regularmente 52,8% 132 

Irregularmente, apenas quando 

sobra algo da renda 
22% 55 

Não faço metas 25,2% 63 

TOTAL 100% 250 

Fonte: Dados da Pesquisa (2019). 

 

Observa-se na tabela onze que 52,8% do resultado da amostra declarou que se organiza 

mensalmente, realizando metas regularmente. Considerando assim, o maior percentual das 

respostas. Garcia (2001) revela que o mais importante do planejamento financeiro  pessoal é 

refletir sobre a reais necessidades sejam individuais ou familiares, dessa forma traçar objetivos 

e alcançar metas estipuladas no planejamento. Já a tabela doze, foi questionado se a renda 

mensal interfere no planejamento financeiro. 

 
Tabela 12: Questão da pesquisa no qual questiona a opinião dos respondentes a respeito de que sua renda mensal 

influencia a ter um bom planejamento financeiro, afetando assim a sua qualidade de vida  

Opinião Percentual Frequência 

Sim 85,2% 213 

Não 14,8% 37 

TOTAL 100% 250 

Fonte: Dados da Pesquisa (2019). 

 

Destaca-se na última tabela o percentual se a renda mensal influência ou não acerca de 

um bom planejamento financeiro. É visível que 85,2% dos membros respondentes apontaram 

que sua renda mensal interfere sobre ter um bom planejamento, confrontando com o referencial 

teórico, Halfeld (2006) e Frankel (2006) abordam que para se ter uma vida financeira saudável, 

é necessário ter um controle das despesas e das receitas, não gastando mais do que se ganha. É 

uma observação simples, porém objetiva no qual enfatiza o que deve ser aplicado para que não 

ocorram dívidas que possam acarretar desequilíbrios psicológicos e, também, na balança 

orçamentária, no qual influenciam diretamente na qualidade de vida do devedor. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A finalidade desta pesquisa baseou-se em verificar como a falta de planejamento 

financeiro interfere na qualidade de vida dos cidadãos do estado do Rio Grande do Norte, a 

partir das suas próprias percepções. 

Mediante os objetivos propostos neste artigo, ressalta-se que foram atingidos, pois foi 

concebível identificar a percepção dos cidadãos do RN acerca do controle financeiro como 

instrumento qualidade de vida. Além disso, evidencia que tendo uma Educação Financeira, 

permite ao indivíduo avaliar decisões com eficiência e eficácia, a partir da análise de seus 

orçamentos monetários. 

Diante das análises realizadas neste estudo, constatamos que o planejamento financeiro 

é um fenômeno pouco habitual para as famílias potiguares, observando dados inadequados 

coletados em alguns questionamentos. Dentre os pontos, é possível destacar alguns dados 

pertinentes a contrariedade: a) a maioria dos entrevistados, não possuem uma poupança para 

situações emergenciais, justificam que não sobra nada no final do mês; b) de modo geral, os 

respondentes não registram seus gastos e despesas;  c) ocasionalmente, compram por impulso; 

d) entre as pessoas entrevistadas, é notório que -equivocadamente- consideram que a renda 

mensal interfere na maneira de como se planejam financeiramente ao longo do mês.  

Os dados apontam que cerca de 50% da amostra não dispõe de emprego fixo, gerando 

assim uma dificuldade ainda maior para executar uma melhor administração financeira 

doméstica, pois o salário é algo inconstante todos os meses. 

Quanto às contribuições para a sociedade, ressalta-se que uma porcentagem 

considerável dos cidadãos norte-rio-grandense não possui o hábito de planejar-se de acordo 

com sua renda financeira. Sendo assim, essa análise reflete a preocupação de compreenderem 

melhor acerca da temática, enfatizando essa realidade e a relevância da sua aplicação no 

cotidiano dos indivíduos da região.  

Referente às limitações, pode-se destacar que foi direcionado aos cidadãos do RN, fato 

este que seus resultados não podem ser generalizados. Recomenda-se que o instrumento de 

pesquisa seja aplicado em outras regiões para maior aprofundamento. 

De acordo com o que foi abordado na pesquisa, identifica-se a necessidade de 

implantação da disciplina de Educação Financeira nas escolas e universidades, além de oferecer 

um maior número de debates e discussões com crianças e adolescentes sobre o assunto. É 

importante que os pais com o auxílio da escola criem desde cedo maneiras para conscientizar 

futuras gerações desde a infância até a fase adulta sobre como se planejarem financeiramente. 

Gerando assim, cidadãos responsáveis e prudentes. 
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RESUMO 

Tendo em vista a relevância do estudo do comportamento ético dos profissionais que atuam na 

área da contabilidade, foi feita uma pesquisa classificada como descritiva já que foi levantado 

situações em que o respondente teria que escolher com o que mais se adequasse com a sua 

rotina de trabalho, obteve-se uma amostra com o total de 72 respondentes por meio de um 

formulário composto por 20 questões fechadas, realizada nos meses de abril e maio de 2019, 

nas cidades de Mossoró (RN) e Russas (CE). Concluindo que a maior parte dos profissionais 

que responderam se enquadram como “muito éticos”. 

 

Palavras-chave: Fatores Socioeconômicos. Comportamento Ético. Contabilidade. 

 

Abstract 

Considering the relevance of the study of the ethical behavior of the professionals who work in 

the area of accounting, a research was done classified as descriptive since it was raised 

situations in which the respondent would have to choose with what most suited to his work 

routine , a sample with a total of 72 respondents was obtained through a form composed of 20 
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closed questions, held in April and May 2019, in the cities of Mossoró (RN) and Russas (CE). 

Concluding that most of the professionals who responded are considered "very ethical". 

 

Palavras-chave: Socioeconomic Factors. Ethical behavior. Accounting. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A ética é necessária dentro de qualquer situação institucional, pela visão de Chiavenato 

(2004), na área de negócios, a ética nas organizações constitui um elemento catalisador de ações 

socialmente responsáveis da organização por meio de seus parceiros e dirigentes. botando em 

prática a boa conduta que poderá chegar em um resultado positivo. Arruda (1993) fala que um 

profissional deve levar suas preocupações morais para além do campo das boas intenções, até 

uma aplicação real na busca do sucesso econômico. 

O comportamento ético na atualidade é essencial para obter o sucesso profissional, além 

das habilidades na área da contabilidade, um profissional ético e com um bom desempenho 

social dentro da empresa que está inserido, terá maiores chances de tal crescimento. Já que é 

estudado na administração que para obter um sucesso profissional, o profissional deve possuir 

habilidades humanas para ter um bom relacionamento interpessoal e consequentemente grupal. 

A questão de ética dentro das empresas tem um peso muito grande, Cortella (2017) 

impõe questões decisórias como: A) Quero? B) Devo? C) Posso? Três simples perguntas que 

podem levar do fracasso ou sucesso. Por isso é tão importante sempre colocar esses princípios 

em prática em diversas situações diárias como; ganhar um Smartphone com o intuito de usá-lo 

apenas para negócios e não seguir tal instrução; observar alguém que está burlando o sistema 

da empresa para conseguir vantagens etc. 

Na contabilidade a ética é defendida pelo CFC 803 editado em 10 de outubro de 2016, 

que mostra que o profissional deve exercer a profissão com zelo, diligência, honestidade e 

capacidade técnica; recusar sua indicação em trabalho quando reconheça não se achar 

capacitado para a especialização requerida e manter sigilo sobre o que souber em razão do 

exercício profissional. 

A pesquisa desenvolvida neste estudo destina-se a questionar quais os aspectos 

socioeconômicos influenciadores da definição do comportamento ético de profissionais 

atuantes na contabilidade? 

 Tendo como objetivo destacar por meio de uma análise de agrupamentos o 

comportamento dos profissionais dentro de empresas, buscando identificar os fatores 

socioeconômicos que influenciam da definição do comportamento ético desses profissionais 

contábeis; sendo posteriormente classificados como “não éticos”, “pouco éticos”, “éticos” e 

“muito éticos”. 

A pesquisa pode ser considerada relevante, pois, procura mostrar como os profissionais 

na área da contabilidade agem em função de seu ambiente de trabalho, buscando oferecer uma 

boa conduta para que possa obter um bom relacionamento e consequentemente um bom 

resultado dentro das instituições e empresas em que estão inseridos. E é uma pesquisa de 

natureza descritiva. 

O estudo apresentado neste artigo é baseado em outro projeto que trata: A Influência de 

Fatores Socioeconômicos na Definição do Comportamento Ético: Um Estudo Utilizando a 

Análise de Agrupamentos feito por Sanches et al (2008), onde este  irá focar apenas nos 

profissionais que trabalham na área da contabilidade. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Tal estudo enfoca analisar o comportamento do profissional na área da contabilidade, 

impondo situações que ele pode encontrar dentro do seu ambiente de trabalho e como irá agir 

diante ao que foi suposto. Dessa forma será possível identificar por meio de análises se o 

comportamento pode ser considerado ético ou não. 

Refletir sobre a ética é contribuir para aumentar a reflexão sobre a ação humana, 

tornando-nos mais sensíveis e mais sensatos, porque ela nos aproxima da realidade e nos torna 

mais conscientes das ações que praticamos em qualquer espaço da nossa vida (MIRANDA, 

2010). Influenciando com atitudes positivas e construtivas dentro do ambiente em que ele está 

inserido. 

 

2.1  ÉTICA E MORAL  

 

Coimbra afirma que “ética e moral são sinônimos de origens distintas, que em si uma é 

a mesma coisa”, ambos termos possuem o mesmo significado. Podemos entender ética em uma 

visão que o indivíduo pode chegar na tomada de  decisão com os reflexos de suas atitudes sejam 

elas boas ou ruins, no meio em que ele está inserido; segundo Campos et al. (2002), a ética é 

definida como um conjunto de regras, princípios ou maneiras de pensar que guiam as ações de 

um grupo em particular, o que por sua vez apresenta uma relação direta com a moral. 

Segundo Aranguren (1972), a moral possui diferentes sentidos com referência direta ao 

comportamento humano e à sua classificação como moral ou, ao seu contrário, imoral. 

Trazendo influências também ao comportamento do profissional, no que é considerado ético. 

A ética serve tanto para uma relação pessoal como interpessoal, tanto que é estudado na 

filosofia que é essencial para o ser humano viver em sociedade;  para conviver em harmonia é 

necessário ter uma boa conduta e respeitar o conceito de hierarquia predominado nos ambientes 

em que se vive.Na visão de Correa e Ferreira (2005), os códigos de ética foram criados para 

normalizar as atividades profissionais, apresentando as formas legais de comportamento. 

Visando sempre o bem-estar da empresa e firmar a honestidade. Os autores ainda completam 

que a prática profissional cria uma relação entre necessidade e utilidade no campo pessoal. 

Enquanto isso Transferetti (2010) define ética como a responsável por manter em harmonia a 

convivência humana, segundo seus atos e preceitos das pessoas. Para que uma empresa ou 

sociedade possam trabalhar sempre em concordância deverá ser mantida o valor da ética entre 

todos seus integrantes, privilegiando sempre o respeito, sinceridade e honestidade em seus atos. 

Para Lisboa (2010), o código de ética nada mais é do que uma forma de encorajar o 

sentimento de justiça de seus funcionários, coibindo, atitudes consideradas desapropriadas em 

um ambiente empresarial. Sendo assim, resume-se em um exemplo de conduta comportamental 

independente do cargo que o funcionário ocupa dentro de sua empresa. 

A moral tem o significado de estar associado ao conjunto de regras, normas, costumes, 

crenças e valores de um indivíduo ou da sociedade em que ele se encontra inserido (MAIA et 

al., 2013). A ética já influencia no caráter e relações do homem, em como ele age nas situações 

presentes no seu cotidiano e como é visto pelo próximo. (CUBELLES, 2002). 

 

2.2 ÉTICA APLICADA NOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DA CONTABILIDADE 

 

Franco (1996) conceitua a Contabilidade como sendo uma ciência que se objetiva 

estudar os fenômenos ocorridos no patrimônio das entidades, mediante o registro, a 
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classificação, a demonstração expositiva, a análise e interpretação desses fatos, tendo como 

objetivo de o mesmo exercer seu papel com ética, uma boa conduta e evitando erros. 

Além da questão de como agir dentro da empresa, ainda tem a do social, o profissional 

contábil tem uma grande responsabilidade em seu trabalho, não podendo cometer erros, já que 

envolve uma qualidade de informações que deve chegar a um resultado exato, sem prejudicar 

ele ou o cliente, sendo uma das profissões que mais se utiliza o código de ética; para Moreira 

(1999) o Código de Ética tem a missão de padronizar e formalizar o entendimento da 

organização empresarial em seus diversos relacionamentos e operações. 

A atividade profissional do contábil concerne a prestação de serviços e ao fornecimento 

de informações e avaliações de natureza física, econômica e financeira, auxiliando empresas e 

entes físicos em tomada de decisões presentes e futuras (BARROS, 2010). Para Lima et al. 

(2008) o código de ética em seu segundo artigo estabelece exercer a profissão com zelo, 

diligência e honestidade, sem prejuízo da dignidade e independência profissional, guardando 

sigilo sobre o que souber em razão do exercício profissional lícito, inclusive no âmbito do 

serviço público. 

Nash (2001) ressalta que se deve ficar atento a pontos como ganância e desonestidade 

por parte dos executivos, pois estes fatos levantam questões como administração e moralidade, 

a ética e os negócios. Mesmo aqueles profissionais que defendem o conceito e a integridade 

ética, em algumas situações podem agir de forma contraditória, o que varia de acordo com a 

“pessoa ética’’, o que acentua a ideia de integridade pessoal como característica individual e 

essencial para a liderança nos negócios. 

De acordo com Zylbersztajn (2002) o comportamento ético representa um valor da 

sociedade moderna; no entanto existe falhas no comportamento ético dos indivíduos, das 

organizações e das sociedades. Todos os desvios possíveis e conhecidos do comportamento 

humano podem estar presentes nas organizações, sejam elas empresas, sejam organizações não-

governamentais etc. 

Ainda construir um elo de confiança com o cliente, realizando seu dever de forma que 

tragam benefícios sociais e econômicos, para Alencastro (2010) é possível notar que um cliente 

insatisfeito torna difícil a conquista de mais clientes, pois a propaganda negativa atrai mais 

atenção de outros consumidores do que a positiva.  

Na visão de Silva (2006) é importante que se tenha um conjunto de valores considerados 

fundamentais no exercício da profissão; visto que muitos profissionais já foram envolvidos em 

escândalos, ou até não exercer seu papel com dignidade e uma boa conduta para que cative o 

seu ambiente de trabalho e o público que almeja conseguir para a empresa.  

 

3 METODOLOGIA 

 

A tipificação da pesquisa foi definida através da percepção de Raupp e Beuren (2006), 

visando o objetivo da identificação do comportamento ético, o estudo caracteriza-se como uma 

pesquisa descritiva, tendo características da técnica padronizada e coleta de dados. Onde o 

pesquisador observa, registra, analisa, classifica e interpreta os fatos sem interferir neles 

(ANDRADE, 2002). Tendo como finalidade descrever características de determinada 

população ou fenômeno (GIL,1999). 

De acordo como a pesquisa foi feita é caracterizada como Survey ou por enquete, pois, 

ocorre a interação direta das pesquisas cujo comportamento se deseja conhecer (GIL,1999). Os 

dados serão coletados a partir de profissionais atuantes na área da contabilidade, analisando os 

fatores que influenciam no comportamento ético no ambiente de trabalho. 
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Definindo o estudo como quantitativo buscou-se por resultados estatísticos gerais do 

acontecimento. Na visão de Richardson (1999) caracteriza-se pelo emprego de quantificação 

tanto nas modalidades de coleta de informações, quanto no tratamento delas por meio de 

técnicas estatísticas, desde as mais simples como percentual, média, desvio-padrão às mais 

complexas, como coeficiente de correlação, análise de regressão etc.  

O estudo apresentado foi realizado através de um questionário estruturado para 

profissionais gerais na área da contabilidade. O questionário utilizado na pesquisa foi retirado 

do trabalho de Sanches et al (2018) composto por 20 perguntas fechadas sendo as 8 primeiras 

sobre as características pessoais de cada respondente, perguntando sobre idade, sexo, estado 

civil, escolaridade, renda, setor de atuação e o entendimento que ela tem sobre ética. Já as 

demais questões são sobre situações hipotéticas que ele irá relacionar ao dia-a-dia. 

Os dados da pesquisa foram obtidos a partir do Google Forms, e expostos a partir de 

tabelas. A pesquisa foi realizada nas cidades de Mossoró (RN) e Russas (CE) com o total de 72 

respondentes.  

 

4 RESULTADOS 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA  

 

A pesquisa presente no artigo, foi realizada intermédio de um questionário composto 

por 20 questões, as 8 primeiras sendo perguntas diretamente pessoais. No questionário foi posto 

como alternativas  “não éticos”, “pouco éticos”, “éticos” e “muito éticos” para as questões sobre 

o comportamento dos respondentes diante de algumas situações éticas. As alternativas dispostas 

no questionário estão representadas a partir da tabela 02 até a tabela 13, com A (éticos), B 

(muito éticos), C (não éticos) e D (pouco éticos). Na tabela 01 tem-se a caracterização da 

amostra, onde o  questionário foi respondido por 72 pessoas, contendo entre elas contadores e 

técnicos da área contábil. 

 
Tabela 01 – Caracterização da amostra 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

 Conforme observa-se na tabela 01, a amostra da pesquisa corresponde, em sua maioria, 

por pessoas entre 18 e 25 anos (43,1%) e de 26 a 33 anos (43,1%), pessoas do sexo feminino 

(72,2%), solteiros (69,4%), ensino superior incompleto (36,1%), com renda de 1 a 2 salários 

mínimos (30,6%), atuantes em prestações de serviço (45,8%) e que entendem ética como um 

conjunto de princípios e valores (58,3%). Quando colocados diante da seguinte situação: o 

chefe entraria de férias e pede que todos lancem horas extras em planilhas para controle, obteve-

se como resposta o que foi exposto na tabela 02. 

QUESTÕES A B C D E F G H TOTAL 
 

Idade 1,40% 43,10% 43,10% 8,30% 2,80% 2,80% 1,40% - 100% 
Sexo 72,20% 27,80% - - - - - - 100% 
Estado cívil  69,40% 29,20% 1,40% - - - - - 100% 
Escolaridade 0% 0% 0% 6,90% 36,10% 31,90% 23,60% 1,40% 100% 
Renda 23,60% 30,60% 29,20% 6,90% 1,40% 0% 1,40% 6,90% 100% 
Setor de atuação 25% 6,90% 45,80% 6,90% 2,80% 4,20% 8,30% - 100% 

Entender o que é 
ética 

2,80% 58,30% 2,80% 33,30% 0% 2,80% - - 100% 
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Tabela 02 – Chefe entraria de férias e pede que todos lancem horas extras em planilhas para controle 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

 No caso em que o profissional tivesse que relacionar com situações em que ele poderá 

encontrar em seu ambiente de trabalho, deu o exemplo em que o chefe entraria de férias e pede 

que todos lancem eventuais horas extras em planilhas para o controle, observando as respostas, 

vê que 93,2% da amostra respondeu a  alternativa que lançariam exatamente as horas pedidas 

pelo gestor e enviariam um relatório, considerados “muito éticos”. Relacionando com Campos 

et al. (2002), a ética é definida como um conjunto de regras, princípios ou maneiras de pensar 

que guiam as ações de um grupo em particular, o que por sua vez apresenta uma relação direta 

com a moral. Já na situação: Sendo convidado para uma viagem a trabalho, como controlaria 

os gastos, os mesmos responderam conforme a tabela 03. 
 

Tabela 03 – Sendo convidado para uma viagem a trabalho, como controlaria os gastos 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Nos resultados acima, o respondente seria convidado para uma viagem a trabalho com 

todas as despesas pagas pela empresa. 86,1% das pessoas que responderam foram na segunda 

alternativa que guardaria todas as notas fiscais e depois justificaria cada despesa. Considerado 

“muito éticos”, a maior parte da amostra foi na alternativa que mais se adequaria no modo de 

agir em meio ao que foi suposto. Para Lisboa (2010), o código de ética nada mais é do que uma 

forma de encorajar o sentimento de justiça de seus funcionários, coibindo, atitudes consideradas 

desapropriadas em um ambiente empresarial. Na tabela 04, como agir se visse um colega 

burlando dentro do sistema da empresa para benefício próprio. 
 

Tabela 04 – Como agir se visse um colega burlando dentro do sistema da empresa para benefício próprio 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

 
OPÇÕES 

 
FREQUÊNCIA  

 
PERCENTUAL 

A 2 2,8% 

B 67 93,2% 

C 0 0% 

D 3 4,2% 

TOTAL= 72 100% 

 
OPÇÕES 

 
FREQUÊNCIA  

 
PERCENTUAL 

A 5 6,9% 
B 61 86,1% 

C 2 2,% 
D 3 4,2% 
TOTAL= 72 100% 

 
OPÇÕES 

 
FREQUÊNCIA  

 
PERCENTUAL 

A 0 0 
B 50 69,4% 

C 0 0 
D 22 30,6% 
TOTAL= 72 100% 
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Na situação em que ele deveria responder como reagiria se flagrasse um colega de 

trabalho burlando no sistema da empresa para um benefício próprio o que ele faria, 69,4% 

respondeu que tentaria fazer com que o colega voltasse atrás no erro em que cometeu, caso não 

conseguisse, levaria ao gestor. Considerando a resposta dessa amostra como “muito éticos”. 

Também relacionaria as três perguntas de Cortella (2017) A) Quero? B) Devo? C) Posso? Onde 

o profissional teria que pensar bem nas consequências dos seus atos para a empresa, onde ele 

prejudicaria a si mesmo e a empresa. Na tabela 05 com o seguinte questionamento: Ganhando 

um Smartphone corporativo, como o utilizaria em seu dia-a-dia. 
 

Tabela 05 – Ganhando um Smartphone corporativo, como o utilizaria em seu dia-a-dia 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

Quando questionado no caso de o funcionário ganhar um Smartphone corporativo e 

como ele utilizaria no seu dia-a-dia, 68,1% respondeu que só faria ligações e acessaria 

aplicativos de cunho profissional. Relacionando-os como “muito éticos”. Campos et al. (2002), 

a ética é definida como um conjunto de regras, princípios ou maneiras de pensar que guiam as 

ações de um grupo em particular. Refletindo em como ele iria agir com tal benefício para seu 

trabalho. Em caso de se ter acesso a uma grande quantidade de brindes para os clientes, como 

iria agiria, tem-se  a tabela 06. 

 
Tabela 06 – Tendo acesso a uma grande quantidade de brindes para os clientes, como iria agir 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Na situação supondo que o respondente teria acesso a uma grande quantidade de brindes 

e o que ele faria, 77,8% ‘‘muito éticos’’, optou que não encostaria nos brindes, pois, esses não 

os pertenciam. Transferetti (2010) cita que responsável por manter em harmonia a convivência 

humana, segundo seus atos e preceitos das pessoas. Tendo uma noção de moral e ética para não 

interferir no que pertence ao funcionário. Na tabela 07 o que o respondente faria diante da 

situação: disputando um cargo com um colega e descobre que o mesmo cometeu um erro grave. 

 

 

 

 

 

 
OPÇÕES 

 
FREQUÊNCIA 

 
PERCENTUAL 

A 9 12,5% 
B 49 68,1% 
C 2 2,8% 
D 12 16,7% 
TOTAL= 72 100% 

 
OPÇÕES 

 
FREQUÊNCIA 

 
PERCENTUAL 

A 1 1,4% 
B 56 77,8% 

C 4 5,6% 
D 11 15,3% 
TOTAL= 72 100% 
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Tabela 07 – Disputando um cargo com um colega e descobre que o mesmo cometeu um erro grave, o que o 

respondente faria diante da situação 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

O funcionário estando disputando um cargo de confiança com um colega de setor e 

descobre que ele cometeu um erro grave, como ele agiria, 81,9% supôs que se o erro corrigido, 

guardaria o a informação com ele mesmo, não prejudicando ninguém para benefício próprio. 

Relacionados como “muito éticos”. Usando o mesmo pensamento de Transferetti (2010) que 

ele é responsável por manter a harmonia e convivência humana, segundos seus atos e preceitos. 

No caso: Tendo uma impressora a disposição, como a utilizaria. Tem-se a tabela 08 com as 

respostas obtidas. 

 
Tabela 08 – Tendo uma impressora a disposição, como a utilizaria 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

Na questão se o funcionário teria a sua disposição uma impressora, como ele faria uso 

dela no seu dia a dia. 65,3 % “muito éticos”, dos respondentes marcaram essa opção, onde só 

iriam imprimir documentos que tenham relação com o trabalho. De acordo com o autor Lisboa 

(2010) o código de ética de cada indivíduo é que fazer com que ele não tenha atitudes 

desapropriada dentro do seu ambiente de trabalho, sendo um exemplo de conduta 

comportamental. Na tabela 09, em um novo emprego, é solicitado por informações de seu 

antigo, como o respondente agiria na situação. 

 
Tabela 09 – Em um novo emprego, é solicitado por informações de seu antigo 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

No contexto, o trabalhador acaba de ingressar em um novo emprego, e seu atual chefe 

lhe pede informações sigilosas sobre sua antiga empresa, 61,1% das respostas foram que não 

quebrariam o sigilo, ainda que corra o risco de se prejudicar no novo trabalho. Relacionados 

 
OPÇÕES 

 
FREQUÊNCIA 

 
PERCENTUAL 

A 2 2,8% 
B 59 81,9% 

C 1 1,4% 
D 10 13,9% 
TOTAL= 72 100% 

 
OPÇÕES 

 
FREQUÊNCIA 

 
PERCENTUAL 

A 7 9,7% 
B 47 65,3% 
C 15 20,8% 
D 3 4,2% 
TOTAL= 72 100% 

 
OPÇÕES 

 
FREQUÊNCIA 

 
PERCENTUAL 

A 4 5,6% 
B 44 61,1% 
C 0 0% 
D 24 33,3% 
TOTAL= 72 100% 
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como “muito éticos”. Baseado no autor Cubelles (2002), a ética influencia no caráter e nas 

diversas relações que o homem constrói, além de interferir também na sua maneira de agir. Na 

tabela 10, a empresa constata que um lote de produtos está com defeito e pede sigilo para o 

funcionário, o que o mesmo faria diante disso.  

 
Tabela 10 – A empresa constata que um lote de produtos está com defeito e pede sigilo para o funcionário 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

No décimo cenário apresenta que a empresa constatou que um lote de produtos está com 

defeito, podendo causar riscos aos consumidores, mas, pede sigilo. Onde 56,9% dos 

respondentes colocaram a opção “muito ética” como a mais apropriada para a situação, que diz 

o seguinte insistir para a empresa faça um recall. Caso, contrário, é capaz de pedir demissão. 

Segundo e Ferreira (2005) foram criados códigos de ética, onde apresentam as formas legais de 

comportamento, sempre visando o bem-estar da empresa e firma a honestidade. Na hipótese: 

Sabendo que um colega será demitido, como ele vai agiria diante dessa situação, foi obtido as 

informações da tabela 11. 

 
Tabela 11 – Sabendo que um colega será demitido, como ele vai agir diante dessa situação 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

Na situação acima, o funcionário fica sabendo que um colega será demitido, 77,8% dos 

respondentes colocaram a opção considerada muita ética, onde dizia o seguinte, guarda a 

informação para você e espera que venha um comunicado oficial da empresa. Em conformidade 

com o que é descrito na situação Transferetti (2010) definia a ética como a principal responsável 

em manter a harmonia na convivência humana, pois para uma empresa trabalha em equilíbrio, 

deve-se haver ética entre os funcionários. Foi questionado a seguinte situação: o funcionário 

sendo questionado se ele tem costume de levar materiais de trabalho para casa, tabela 12 tem-

se a visão dos respondentes. 

 

 

 

 

 

 

 
OPÇÕES 

 
FREQUÊNCIA 

 
PERCENTUAL 

A 6 8,3% 
B 41 56,9% 
C 0 0% 
D 25 34,7% 
TOTAL= 72 100% 

 
OPÇÕES 

 
FREQUÊNCIA 

 
PERCENTUAL 

A 10 13,9% 

B 56 77,8% 

C 3 4,2% 

D 3 4,2% 

TOTAL= 72 100% 
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Tabela 12 – O funcionário sendo questionado se ele tem costume de levar materiais de trabalho para casa 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

Sendo questionado se o trabalhador tem o costume de levar acidentalmente materiais de 

uso no trabalho para casa, 69,4% responderam que sim, mas, quando se dão conta devolvem. 

Relacionados como “muito éticos”. Para Lisboa (2010) existe um código de ética que serve 

como uma forma de controlar atitudes consideradas inadequadas para um ambiente de trabalho. 

O profissional deve sempre ter cuidado com os materiais do trabalho, já que as empresas tentam 

sempre dar uma boa estrutura para o funcionário, sendo assim, um fator de motivação. Na tabela 

13, uma situação onde o funcionário ficou responsável por guardar guloseimas de uma festa 

que acontecerá no ambiente de trabalho. 

 
Tabela 13 – Uma situação onde o funcionário ficou responsável por guardar guloseimas de uma festa que 

acontecerá no ambiente de trabalho 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 
 

Descrevendo o seguinte, o empregado ficou responsável por guardar guloseimas de uma 

festa que acontecerá no seu trabalho, são muitos doces e ele sabe que irá sobrar. 63,9%  “muito 

éticos”, colocou a opção de que não mexeria, pois são para a festa, relacionando com Maia et 

al. (2013) afirma que a moral está ligada a um conjunto de regras e valores exclusivas de um 

indivíduo ou de sociedade em que esse está inserido. Tendo que agir de forma ética e honesta 

dentro do âmbito em que está inserido. 
 

 

4.2 INFLUÊNCIA DIRETA NA ATUAÇÃO ÉTICA 

 

Na busca de identificar a influência direta na atuação ética dos profissionais que atuam 

na área da contabilidade, tem-se tabela 14, ao qual foi abordado na questão 8 do questionário. 
 

 

 

 

 

 

 

 
OPÇÕES 

 
FREQUÊNCIA 

 
PERCENTUAL 

A 5 6,9% 
B 50 69,4% 

C 2 2,8% 
D 14 19,4% 
TOTAL= 72 100% 

 
OPÇÕES 

 
FREQUÊNCIA 

 
PERCENTUAL 

A 9 12,5% 
B 46 63,9% 
C 1 1,4% 
D 16 22,2% 
TOTAL= 72 100% 
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Tabela 14: A influência na atuação ética dos profissionais que atuam na área da contabilidade 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

                    

Foi visto que, as maiores influências são das rotinas pessoas 37,5% e influências da 

família com 36,1%. Silva (2006) diz que é importante que se tenha um conjunto de valores 

considerados fundamentais no exercício da profissão, para que se cative dignidade no ambiente 

de trabalho. Analisando a amostra obtida pelo questionário, foi observado que em todas as 

situações impostas pelo mesmo, a maioria dos respondentes foram na alternativa em que 

mostrava um comportamento “muito ético”, evidenciando uma boa conduta do profissional 

inserido nos lugares em que foi realizada a pesquisa.   
 

 

5 CONCLUSÃO  

 

Quanto ao objetivo dessa pesquisa pode-se concluir que este foi alcançado, pois foi 

possível identificar fatores socioeconômicos que influenciam da definição do comportamento 

ético dos profissionais contábeis. Levando-se em consideração esses aspectos, concluiu-se que 

a pesquisa sobre a ética nas ações do profissional que atuam na área da ciência contábil, visa 

mostrar a total importância do mesmo em exercer medidas sempre adequadas na empresa que 

atua, regulamentando as decisões sempre dentro dos parâmetros morais e éticos. E servindo de 

exemplo para que todos os agentes contábeis, independentemente de sua área de ação, possam 

rever seus conceitos e tenham uma visão mais abrangente sobre o que é ser ético. 

 Foram feitas análises com base nesses profissionais, questões que se resumem em 

estudar as ações individuais de acordo com cada situação apresentada no questionário. A média 

de respostas foram dentro das previsões estudadas, por onde a maioria dos indivíduos 

mostraram-se ser altamente éticos segundo cada alternativa. 

A limitação do estudo é que o questionário foi aplicado somente em duas cidades, não 

foi obtido uma amostra tão abrangente pelo enfoque em profissionais da contabilidade, surgindo 

impasses para uma resolução mais abrangente do tema. Visualizando as respostas dos 

profissionais que participaram da pesquisa, analisou-se que as maiores influências que 

contribuem para o comportamento ético dos profissionais são as rotinas pessoais e a influência 

diretamente da família, chegando ao objeto dos fatores que influência no comportamento ético 

dos mesmos. 

E esse estudo pode servir como ponto de partida para a criação e o incentivo de projetos 

dentro das empresas, que visam construir um pensamento ético, entre os funcionários dessas 

empresas e não só o da área contábil, como de qualquer outro setor da instituição. Propondo um 

estudo sobre o comportamento ético dos funcionários de áreas gerais dentro de uma 

organização, já que no presente artigo foi focado nos profissionais que atuam na área da 

contabilidade.  

 
OPÇÕES 

 
FREQUÊNCIA 

 
PERCENTUAL 

Rotinas pessoais 27 35,5% 
Influência familiar 26 36,1% 
Nível de escolaridade 11 15,3% 
Círculo de amigos 1 1,4% 
Religião 7 9,7% 
TOTAL= 72 100% 
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RESUMO 

Esta pesquisa teve como objetivo compreender como os discentes do curso de Ciências 

contábeis estão planejando sua carreira levando em consideração sua motivação para o 

planejamento e escolha profissional. Foi utilizado o método de levantamento ou survey para 

uma amostra de 223 respondentes das IES públicas de Mossoró/RN, o instrumento de pesquisa 

usado foi o questionário composto por 22 assertivas e duas perguntas complementares. As 

questões foram divididas em grupos, são eles, network, visão pessoal, segurança na carreira, 

projeto e desenvolvimento de carreira, habilidades, competências e ênfase no sucesso 

profissional. Os dados foram analisados como pesquisa quantitativa, usando tabelas para a 

demonstração dos resultados obtidos, uma das perguntas complementares está representada em 

tabela e sua temática é qual pensamento dos jovens sobre carreira profissional e alternativa com 

maior número de respondentes foi autonomia e independência com 36,9% e a única não optada 

foi envolvimento familiar. Com o efeito da pesquisa os docentes podem trabalhar em sala de 

aula outros métodos de ensino, mais focado no lado humano, como disciplina de projeto de vida 

profissional e utilização de palestras motivadoras para guiar melhor o aluno na escolha da área 

de atuação no âmbito laboral. 

mailto:ruammafabrinna@houtlook.com
mailto:rayanen26@gmail.com
mailto:wenykapreston@hotmail.com
mailto:professorsergiopedrosa@gmail.com
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Palavras-chave: Planejamento de Carreira; Fatores de Decisão; Graduação. 

 

Abstract 

This research aimed to understand how accounting science course students are planning their 

career taking into account their motivation for professional planning and choice. The survey or 

survey method was used for a sample of 223 respondents from the public HEIs of Mossoró / 

RN, the research instrument used was the questionnaire composed of 22 assertions and two 

complementary questions. The questions were divided into groups, they are, network, personal 

vision, career security, career development and design, skills, competencies and emphasis on 

professional success. The data were analyzed as a quantitative research, using tables for the 

demonstration of the results obtained, one of the supplementary questions is represented in table 

and its theme is which young people's thinking about professional career and alternative with a 

greater number of respondents was autonomy and independence with 36, 9% and the only one 

not chosen was family involvement. With the effect of the research teachers can work in the 

classroom other teaching methods, more focused on the human side, as a professional life 

project discipline and use of motivational lectures to better guide the student in the choice of 

the area of work performance. 

 

Keywords: Career Planning; Decision Factors; University graduate. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

           Como o passar dos anos, o processo para escolher qual carreira seguir após o ensino 

superior está ficando cada vez mais difícil. Os alunos criam expectativas, ficam mais nervosos 

a cada semestre cursado em decorrência da transição para a vida adulta e percebem a 

importância de pensar de forma arquitetada em seu planejamento de carreira (CAIRES; 

ALMEIDA, 2001). O mercado de trabalho torna-se mais competitivo e exigente formando um 

mix de emoções na mente dos egressos da universidade. Para os discentes que cursam ciências 

contábeis em instituições públicas esse fator não é diferente. 

           O método que esses alunos estão empregando para construir sua carreira e para 

profissionalizar-se é de grande relevância social e laboral, pois auxilia pesquisadores e o próprio 

mercado de trabalho a compreender o tipo de profissional que está sendo introduzido no campo. 

É preciso considerar o que está motivando os jovens a buscarem uma formação acadêmica 

qualificada, de acordo com Guigen, Zabeu e Freire (2014) muitos fatores podem influenciar a 

escolha de carreira, entre eles, os familiares, a conquista pessoal e o meio social. Já que de 

acordo com a perspectiva político-social vigente é importante compreender que há pressão do 

status social em relação ao curso elegido, mas também há escolhas espontâneas derivadas da 

realização profissional de cada um. Visto isso, reflete a ideia de flexibilidade que esse estudante 

deve possuir em adaptar-se ao mercado de trabalho mesmo com a crise de desemprego 

conjuntural, sendo também, indispensável entender o âmbito mercadológico em que esses 

futuros profissionais estarão inseridos.  

Assim, diante de um mercado de trabalho instável o planejamento de carreira tornou-se 

um projeto indispensável para o alcance do sucesso profissional. De acordo com Benedet (2004) 

o planejamento de carreira proporciona ao indivíduo um diferencial competitivo sobre seus 
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adversários, sendo que ao idealizar seus planos, este já se preparará para cargos que futuramente 

exercerá. Dutra (1996) caracteriza o processo de construção de carreira não como sendo um 

caminho retilíneo e previsível, mas como algo gradativo a se construir durante toda a vida 

profissional, ao passar dos conhecimentos adquiridos e cargos ocupados.  

No entanto, se torna relevante que os acadêmicos iniciem sua construção profissional 

ainda na fase da graduação, sendo ela o início de uma contínua trajetória profissional. Na 

opinião de Mussak (2004) o planejamento, em todas as áreas da nossa vida, torna elevadas as 

chances para o sucesso ser alcançado. O ingresso no ensino superior é o ponto de partida da 

construção de carreira, é destacada então a necessidade de que os alunos tomem consciência da 

importância do planejamento a partir desse momento inicial, para que não percam 

oportunidades devido a sua falta de preparação. “O planejamento não diz respeito às decisões 

futuras, mas às implicações futuras de decisões presentes. ” (DRUCKER, 1992, p. 42) 

Diante das informações trazidas e contextualizadas, foi pensada e desenvolvida a 

seguinte problemática: Quais fatores influenciam no planejamento de carreira dos discentes do 

curso de Ciências Contábeis? Esta pesquisa busca compreender e estudar a problemática 

apresentada para que ela contribua na ascensão pessoal e profissional e sirva de apoio ao 

planejamento durante a fase da graduação. Além disso, o artigo possui como objetivo geral, 

identificar o quão é importante e quais os fatores para o planejamento de carreira durante a fase 

de aprendizagem acerca da percepção dos discentes do curso de ciências contábeis da cidade 

de Mossoró/RN.  

Em resumo, o presente estudo é relevante, pois tem como finalidade destacar os fatores 

que influenciam no planejamento de carreira, no qual é importante para uma vida profissional 

adaptada à era globalizada pela qual estamos passando. Nesse sentido, Brasil, et al (2012) 

expressa que o planejamento de carreira ajuda no desenvolvimento intelectual, pois 

conscientemente entende o que te realiza profissionalmente, possibilitando que os estudantes 

se comprometam e invistam cada vez mais em seus estudos. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 O CONTEXTO DE CARREIA E CRESCIMENTO PROFISSIONAL 

 

O conceito de carreira de acordo com Martins (2001) derivou-se do latim via carraria, que 

significa caminho, estrada para carruagens, já os franceses usavam o termo para designar uma 

trajetória de vida, muitos acham que carreira é apenas o tipo de profissão que irá exercer ao 

concluir o ensino médio. Mas, não se trata apenas disso, é uma construção longa de noites mal 

dormidas, uma reputação a manter e uma forma de passar credibilidade do seu nome.  O consultor 

organizacional Conde (2017) diz que “A carreira profissional na atualidade, não é uma questão 

de escolher uma profissão e caminhar nesta direção o tempo todo; é uma questão de navegar no 

mundo global, tendo como norte o link incessante com informações, pessoas, organizações e 

experiências”. Pode-se dizer que vai bem mais fundo, trata-se de realização pessoal, se sentir bem 

com o mundo e deixando sua contribuição para a sociedade. 

            Em um contexto tradicional, carreia é definida como reponsabilidade das entidades 

organizacionais, trazendo para uma visão atual essa perspectiva está mudando gradativamente, 

pois os trabalhadores estão tomando sua posição e assumindo o comando de sua realização 

profissional (VELOSO; DUTRA; NAKATA, 2008). A segunda guerra mundial desencadeou o 

sistema de administração de carreira logo após a complexidade das organizações na época. A 



 
 

711 
 

UERN | Mossoró – RN, 02 a 06 de setembro de 2019 
VI CONgest – Congresso de Economia & Gestão 

influência do estudo de carreia neste período foi a Escola da Administração Cientifica que ditou 

a administração de carreira como responsabilidade da empresa. Após 1960 com a evolução da 

sociedade e expansão de mercado, as pessoas começaram a pensar e refletir sobre sua carreia e 

seu modo de vida, então surgiu novos pensamentos sobre carreira (DUTRA, 1996). Essas 

mudanças no meio socioeconômico e na relação entre funcionário e empresa, impulsionaram a 

relevância da discussão e da pesquisa acadêmica sobre o assunto. Vários autores passaram a 

pesquisar a carreira e suas diversas variáveis (CHANLAT, 1995; DEFFILLIPI; ARTHUR, 1994). 

            Essas pesquisas trouxeram quatro grandes contribuições à construção de carreira. 

Segundo Santos e Abrahim (2008, p.4) foram elas “[...] caráter universal do conceito [...]; 

reconhecimento da carreira como mediadora-chave do relacionamento entre o indivíduo e a 

organização. Estabelecimento do estudo interdisciplinar da carreira, [...]. Visão dual sobre a 

mesma situação de carreira”. O indivíduo deve ter em mente que sua carreira é o ponta pé inicial 

e as empresas precisam estimular o crescimento do seu profissional, com o objetivo de trazer uma 

visão crítica sobre  a relação de trabalho e crescimento organizacional (DUTRA, et al 2009), pois 

um profissional qualificado acarreta mudanças boas para uma empresa.  Para Motta (2006, p. 12) 

“Independentemente das organizações, as carreiras se constroem como uma sequência de 

percepções individuais, atitudes e comportamentos que deixam transparecer um desenvolvimento 

e um êxito nas experiências de trabalho e de vida de uma pessoa”. Este relato vai de encontro aos 

pensamentos anteriores sobre a organização administrar a carreia do indivíduo. 

 

2.2 PLANEJAMENTO DE CARREIRA E PERSPECTIVA PROFISSIONAL 

 

            Acredita-se que hoje não vivemos mais em uma era moderna e sim globalizada e que 

todos nós devemos estar à frente em tudo que fazemos para nos adequarmos aos parâmetros, os 

quais estão expostos principalmente ao mercado de trabalho.  Franco (1999, p.23) concorda, pois, 

diz que a globalização da economia e das relações internacional não influencia apenas as 

respectivas, mas sim na nossa própria cultura. Vencendo as competições do mercado competitivo 

apenas quem estiver preparado para enfrentá-lo. 

 Esses encaixes aos parâmetros são bem disputados pelos universitários e isso só é possível 

com um planejamento. Segundo Cosenza (2001) as universidades terão o dever de da o máximo 

implantando um modelo de ensino para ajudar o universitário “aprender a aprender”.  

Na contabilidade não seria diferente e é uma área que está em constante mudança e que 

seus discentes precisam se dedicar bastante para ser inserido ao mercado de trabalho. De acordo 

com Nasi (1998), ao ressaltar as perspectivas da profissão contábil, as empresas precisam de 

nossos serviços, os empresários necessitam de nosso assessoramento e a sociedade necessita de 

nosso respaldo para ter confiabilidade nas entidades em que coloca suas poupanças, seus 

investimentos e a garantia de seu futuro. 

Para Marion (2003) o contador desempenha um papel importante, tem o dever de 

assessorar, pesquisar, mantendo-se sempre atualizado das constantes mudanças inter-regionais, 

assim, trazendo informações relevantes para melhor tomada de decisão, devendo oferecer um 

serviço socialmente útil e profissionalmente eficiente. 

O planejamento tem que vir de você, saber o que você quer é uma das principais coisas 

para concretizá-lo e assim ir traçando metas a serem cumpridas, que é fundamental para um bom 

desempenho. London e Stumph (1982 apud DUTRA, 1996, p. 24) apresentam um modelo de 

planejamento de carreira: 
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Auto avaliação: leva em consideração a avaliação de suas qualidades, interesses e 

potencial para vários espaços organizacionais; Estabelecimento de objetivos de carreira: 

que trabalha com a identificação de objetivos de carreira e de um plano realista na auto 

avaliação e na avaliação das oportunidades oferecidas pelas empresas; Implementação 

do plano de carreira: direciona para a obtenção da capacitação e acesso às experiências 

profissionais necessárias para competir pelas oportunidades e para atingir as metas de 

carreira.  

 

 Mas o motivo de o contador está sempre se moldando ao nosso meio é que contabilidade 

gira o país, de forma social, ética, econômica e política e se o mundo está globalizado a 

contabilidade tem de desenvolver junto, porém essa teoria não é tão nova quantos as mudanças. 

Segundo Nasi (1994 p.5) o contador deve estar na liderança e no centro pois seu cargo 

não deve ser ocupado por outro profissional e ele deve saber se comunicar com todas as áreas da 

empresa. Além de seu conhecimento profissional é essencial o conhecimento cultural se 

atualizando de tudo que está acontecendo do mundo, pois aquilo te fez ficar à frente 

profissionalmente e socialmente. Assim, reconhecendo a importância de sua profissão o 

profissional contábil deve reponsabilidade no seu comportamento ético profissional. 

Para agir com um progresso constante, duradouro e equilibrado de seus objetivos, de 

acordo com Iudícibus (2000 p.39) apresenta interessantes perspectivas da Contabilidade e da 

Profissão Contábil no Brasil. Ele afirma que tudo tem que vir do início e o Instituto Brasileiro de 

Contadores deve-se se aprofundar nos princípios contábil. Os técnicos também têm que se 

aperfeiçoar, não ficar por aquilo que aprendeu, eles devem buscar formação superior, para se 

manter ativo no mercado de trabalho. Ele fala também que muito importante treinar, manter e 

atualizar o corpo docente, pois é a base dos discentes e as instituições ampliar esforços às 

pesquisas contábeis.  

Contudo, a perspectiva de quem planeja algo é conseguir os objetivos, na contabilidade 

os objetivos dos discentes é chegar no mercado de trabalho preparado para atuar com diversas 

mudanças, social, econômica e política. A organização em todas as fazes de sua vida é 

fundamental, devem reconhecer seu valor e responsabilidade dentro de cada uma das empresas 

que atuar, e carregar sempre um diferencial, melhorando sua capacitação e se atualizando. 

 

2.3 FATORES QUE INFLUENCIAM NA ESCOLHA DE CARREIRA PROFISSIONAL 

 

             O processo de escolha de carreira profissional deixa no passado seu caráter rígido, e passa 

a ser de fato uma escolha pessoal, tendo o sujeito total autonomia para escolher o caminho em 

que mais se identifica. Segundo Chanlat (1995) a carreira passa então a ser algo menos estável e 

linear, devido a diversos fatores externos como: as variações na economia e os avanços 

tecnológicos que refletem diretamente no mercado de trabalho. Dutra (1996) reforça a ideia 

quanto a mudança na forma em que a construção de carreira é vista, para ele, é um processo 

gradativo a se desenvolver durante toda a vida profissional. Durante essa construção são somados 

os conhecimentos adquiridos, cargos ocupados etc. 

A família é os primeiros contatos social do indivíduo, sendo assim, o principal responsável 

e influenciador direto em sua visão global. Para Lucchiari (1997) os conceitos que os jovens têm 

sobre as profissões são influenciadas pelo seu ambiente familiar, assim como os conceitos que 

ele criou sobre si próprio e suas aptidões. Na decisão de carreira não seria diferente, por vezes o 

modo de pensar do jovem, condiz com o ambiente familiar no qual ele está inserido.  
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Texeira e Gomes (2005) afirmam que a escolha de carreira está associada ao planejamento 

do profissional em relação as suas expectativas sobre o futuro. O mercado de trabalho ocuparia 

então a função de ser uma variável importante, mas em alguns casos isso acaba que por 

problematizar o processo, principalmente em relação a cursos onde são poucas as oportunidades 

de emprego, gerando uma série de incertezas nos acadêmicos sobre suas opções futuras de 

caminhos profissionais. Um dos fatores importantes para manutenção de empregos é a rede de 

contatos ou network como também é conhecida, Darling (2007) o contextualiza como criar e 

manter relacionamentos vantagens no mercado, pois o profissional fica mais confiante, porém 

precisar planejar bem e avaliar sua rede de contatos. Para Nunes e Noronha (2009) a formação 

dos interesses profissionais sofre influência das expectativas perante os feedbacks, se serão 

positivos ou não, e sobre as crenças da própria pessoa. Dessa forma, quando um estudante começa 

seu planejamento profissional, ele já está preocupado com os resultados que virão se seus 

esforços, levando a partir desse primeiro momento a programar seus passos visando muito mais 

o futuro do que o momento presente. 

A escolha de uma carreira profissional deve ter uma correlação com os interesses 

individuais do profissional, para que ele se sinta bem perante a escolha feita. A expectativa se um 

mercado de trabalho agradável facilita esse processo como um todo, pois dessa forma o estudante 

voltará seu foco aos seus interesses pessoais, não a fatores externos que o afastem de suas 

preferências (TEXEIRA, GOMES; 2005). Lemos e Rodriguez (2008) falam que quanto mais apto 

o indivíduo está ao mercado de trabalho, mais facilidade ele tem de escolher onde quer trabalhar 

e migrar entre empregos, essa capacidade de se desenvolver e administrar suas aptidões, passa a 

ser indicativa de uma autonomia do trabalhador que transmite sensação de poder. Bartalotti e 

Meneses Filho (2007) afirmam que o status também seria um dos influenciadores na decisão de 

carreira, sendo ele desejado por muitos estudantes. Ao ingressarem no ensino superior os próprios 

formandos depositam em si próprios expectativas a respeito do seu futuro, dentre as quais estão 

incluídos o reconhecimento profissional e o prestígio. Nesse caso, estudantes de cursos que 

possuem um status maior como os de Medicina, Direito e Engenharia, estariam com “vantagens” 

nesse ponto. 

Segundo a visão de Carvalho e Taveira (2009), a família tem um papel fundamental das 

tomadas de decisão do indivíduo, assim como em seu desenvolvimento profissional. 

Semelhante a essa relação de influência parental existe também atuação dos professores no 

momento de idealização de carreira. Os professores desempenham um papel essencial na 

construção de carreira pois são através dos conhecimentos e informações transmitidas por eles 

que é possível que haja a elaboração de uma carreira profissional pelo aluno. (GOMES, 

TAVEIRA; 2001, p.33). Na escolha de carreira é fundamental que o indivíduo tenha plena 

consciência de suas aptidões e habilidades para que suas decisões reflitam de maneira positiva 

no seu planejamento profissional. Para que esse desenvolvimento seja promissor é fundamental 

que exista um autoconhecimento. Quando conhece a si mesmo o profissional consegue 

distinguir de maneira mais clara suas qualidades e utilizá-las de maneira que o auxiliem na 

trajetória em busca do sucesso. (PINTO; 2008) 
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3 METODOLOGIA 

 

A tipologia apresentada a seguir guiou-se pelos critérios de estudo dos autores Raupp 

e Beuren (2006).  

O presente artigo é de natureza descritiva, pois sua finalidade é a descrição de 

determinado fenômeno, população ou experiência. Tal tipo de pesquisa, procura relatar e 

identificar o tema escolhido em questão, ela pode unir alguns assuntos estudados anteriormente 

que já foram características de uma pesquisa exploratória, explicitando suas variáveis e 

trazendo comparações de resultados do objeto. Neste caso a pesquisa trouxe os fatores que 

influenciam o planejamento de carreira, dificuldade da escolha profissional e a determinação 

dos alunos de Ciências Contábeis para serem inseridos no mercado de trabalho, analisando 

quais fatores influenciam no momento de decisão. A natureza descritiva é usualmente 

empregada em estudos da área contábil. 

Também é definida como pesquisa de levantamento quanto aos procedimentos, trazendo 

a amostra por intermédio de gráficos e comparativos, é mais usado quando a população é 

numerosa, pois há possibilidade que os resultados sejam bem detalhados e específicos. O 

questionário é uma das formas mais utilizada como instrumento de pesquisa e existem dois 

tipos de levantamento, são eles, amostra de uma população ou censo e o tipo survey 

(FONSECA, 2002). Quanto a abordagem do problema é definida como quantitativa, pois 

utiliza-se de métodos estatísticos para coleta de dados e tratamento, esses dados apurados 

impactam na tomada de decisão, expressam informação que serão apresentadas e tem uma visão 

geral dos fatos. Porém não deixa de ser uma tipologia relevante e usada, pois seus resultados 

apresentam precisão e não deixam espaços para múltiplos entendimentos. 

O instrumento utilizado foi o questionário estruturado com perguntas fechadas, baseado 

no questionário do artigo Araujo et al (2018). A pesquisa é composta por 22 perguntas foram 

julgadas decorrente de uma escala do tipo Likert de 5 (cinco) pontos distribuídos da seguinte 

forma: concordo totalmente (5); concordo (4); nem concordo nem discordo (3); discordo (2) e 

discordo totalmente (1). O questionário foi aplicado em duas universidades de Mossoró – RN, 

com os alunos do curso de ciências contábeis. O questionário foi aplicado aos discentes 

individualmente, sendo obtidas 187 respostas através do questionário online e 36 do 

questionário físico, aplicado em sala de aula, somando um total de 223 respondentes. Dividido 

em duas etapas, a primeira continha dois questionamentos que se tratava respectivamente de 

qual instituição o aluno estava vinculado, e qual o primeiro pensamento ele tinha quando lhe 

era falado sobre ideal a ser alcançado pela carreira. A segunda (questões de 1 a 22) é composta 

por perguntas que buscam a identificação de quais são os fatores mais influentes entre os alunos 

a respeito da decisão de carreira ainda na fase da graduação.   

 

4 RESULTADOS 

 

Os resultados foram obtidos através da aplicação de um questionário com 22 questões 

assertivas, foram submetidos a pesquisa alunos das universidades públicas do município de 

Mossoró/ RN que estão cursando ciências contábeis do primeiro ao último período. Dessa 

forma, foi possível a construção tabelas com as informações alcançadas através do formulário. 

Para elaboração do resultado as respostas foram comparadas aos pensamentos dos autores 

citados no referencial teórico. Na primeira tabela é trazido um fator familiar. Quando 

questionados sobre o quanto seguir a carreira dos pais os motivam na escolha de suas decisões. 
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Tabela 01 – Seguir a carreira dos meus pais me motiva. 

ALTERNATIVAS FREQUÊNCIA  PERCENTUAL 

Discordo totalmente 118 52,9% 

Discordo 44 19,7% 

Nem concordo, nem discordo 38 17,0% 

Concordo 16 7,2% 

Concordo totalmente 7 3,1% 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

Nessa primeira tabela quanto ao fator familiar, 52,9% dos estudantes discordaram 

totalmente, 19,7% discordaram, 17,0% nem concordaram, nem discordaram, 7,2% 

concordaram e apenas 3,1% concordaram totalmente. Confrontando com o referencial teórico 

é observada uma diferença entre o pensamento do autor e as respostas coletadas. Para Lucchiar 

(1997) a família é uma influência direta aos jovens se tratando de sua visão global, incluindo 

assim seus pensamentos a respeito da profissão. Em contrapartida 52,9% dos estudantes 

discordaram totalmente que seguir a carreira dos pais os motivam, somente 10,3% foram 

positivos nesse questionamento, respondendo que concordavam ou concordavam totalmente. A 

segunda tabela diz respeito a influência do status social na decisão de carreira profissional. 

 

Tabela 02 – o status social motiva a escolha de uma carreira profissional. 

ALTERNATIVAS FREQUÊNCIA PERCENTUAL 

Discordo totalmente 34 15,2% 

Discordo 42 18,8% 

Nem concordo, nem discordo 76 34,1% 

Concordo 50 22,4% 

Concordo totalmente 21 9,4% 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

A segunda trás o potencial do status de motivar na escolha da carreira, correspondendo 

34,1% nem concordam, nem discordam, 22,4% concordam, 18,8% discordam, 15,2% 

discordam totalmente e 9,4% concordam totalmente. Para Bartalotti e Meneses Filho (2007) o 

status social é um ideal a ser alcançado pelos estudantes, e sua influência é efetivada pela 

necessidade que o indivíduo tem de suprir as expectativas à sua volta. Os autores apontam que 

o prestígio profissional é um influenciador na escolha profissional, já os acadêmicos em 

contábeis expressam que o status tem sua importância porém não é um ponto tão relevante e 

persuasivo no momento de decisão, obtendo-se assim repostas médias e variáveis, sem dados 

que mostrem uma visão  positiva ou negativa a respeito do fator. A terceira tabela questionava 

se a realização de um ideal era relevante  para os graduandos no momento de escolha, como 

pode ser observado a seguir: 
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Tabela 03 – A realização de um ideal motiva na escolha da minha carreira. 

ALTERNATIVAS FREQUÊNCIA PERCENTUAL 

Discordo totalmente 4 1,8% 

Discordo 16 7,2% 

Nem concordo, nem discordo 26 11,7% 

Concordo 93 41,7% 

Concordo totalmente 84 37,7% 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

Na terceira tabela quanto se o ideal era relevante  para os graduandos no momento de 

escolha, 41,7%  concordaram com a afirmação, 37,7% concordaram totalmente, 11,7% nem 

concordaram, nem discordaram, 7,2% discordaram e 1,8% discordaram totalmente. É possível 

identificar a importância da realização de um ideal na escolha profissional, tendo em vista que 

41,7% dos respondentes concordaram com a questão, e se somadas as alternativas concordo e 

concordo totalmente (alternativas positivas) é alcançado um percentual de 79,4%. Em 

concordância com os resultados obtidos, Teixeira e Gomes (2005), afirmam que para que exista 

um bem estar no campo profissional é necessário que as decisões tomadas estejam sobre o foco 

dos interesses pessoais do trabalhador. Quanto ao fator de segurança da carreira tem-se a tabela 

quatro. 

 

Tabela 04 – A segurança da carreira motiva na minha escolha.  

ALTERNATIVAS FREQUÊNCIA PERCENTUAL 

Discordo totalmente 8 3,6% 

Discordo 13 5,8% 

Nem concordo, nem discordo 44 19,7% 

Concordo 93 41,7% 

Concordo totalmente 65 29,1% 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

É abordado na quarta tabela a segurança da carreira, com 41,7% dos alunos concordam 

que esse fator influência no momento de escolha de profissão, 29,1% concordam totalmente, 

19,7% nem concordam, nem discordam, 5,8% discordam e 3,6% discordam totalmente. Para 

Chanlat (1995) o atual modelo de carreira se concentra em uma visão menos rígida e estável. 

Esse pensamento vai de encontro com a resolução apresentada, já que é enfatizado pela maioria 

dos futuros profissionais que a segurança na carreira é de grande relevância. Na quinta tabela 

foi questionando quanto o conhecimento das próprias habilidades e competências e suas 

utilidades na carreira. 
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Tabela 05 – Conheço bem minhas habilidades e competências e como posso usá-las na minha carreira 

profissional. 

ALTERNATIVAS FREQUÊNCIA PERCENTUAL 

Discordo totalmente 6 2,7% 

Discordo 15 6,7% 

Nem concordo, nem discordo 52 23,3% 

Concordo 109 48,9% 

Concordo totalmente 41 18,4% 

Fonte: dados da pesquisa ( 2019). 

 

A quinta tabela diz respeito do conhecimento das próprias habilidades e competências 

,foi respondida de forma de que 48,9% concordam que as conhecem, 23,3% nem concordam, 

nem discordam, 18,4% concordam totalmente, 6,7% discordam e 2,7% discordam totalmente. 

De maneira geral percebe-se a atenção e importância do autoconhecimento no âmbito 

profissional. Em sua maioria os alunos mostraram cautela quanto as suas habilidades e sua 

execução eficiente no trabalho. Pinto (2008), reafirma esse pensamento quando fala que o 

conhecimento das próprias habilidades e aptidões colaboram para que o indivíduo tome 

decisões sensatas sobre sua carreira. Na sexta tabela foi questionado aos discentes quanto ao 

projeto de carreira se este está pensado seguindo progressão de posições dentro de uma 

hierarquia organizacional 

 

Tabela 06 – Meu projeto de carreira está pensado seguindo progressão de posições dentro de uma hierarquia 

organizacional. 

ALTERNATIVAS FREQUÊNCIA PERCENTUAL 

Discordo totalmente 16 7,2% 

Discordo 27 12,1% 

Nem concordo, nem discordo 83 37,2% 

Concordo 74 33,2% 

Concordo totalmente 23 10,3% 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

Esta sexta tabela foi confrontada com o referencial teórico. Sobre a assertiva de que o 

projeto do discente está sendo pensando como um seguimentos de posições ocupadas dentro de 

uma organização, 37,2% nem concordaram nem discordaram, 33,2% concordaram, 12,1% 

discordaram, 10,3% concordaram totalmente e 7,2% discordaram totalmente. Para Dutra (2010) 

o processo de construção de carreira é algo gradual, ela ocorre ao longo da vida com as 

ocupações de cargos e conhecimentos armazenados. Mas assim como os respondentes, o autor 

enxerga esse processo de forma natural, deixando de lado a rigidez e visão previsível que se 

tinha antigamente, assim em sua maioria muitos foram neutros (nem concordando, nem 

discordando). A sétima tabela trata a questão da estabilidade e oportunidade de crescimento 

profissional. 
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Tabela 07 – espero ter estabilidade no emprego e oportunidade de crescimento. 

ALTERNATIVAS FREQUÊNCIA PERCENTUAL 

Discordo totalmente 1 0,4% 

Discordo 7 3,1% 

Nem concordo, nem discordo 11 4,9% 

Concordo 48 21,5% 

Concordo totalmente 156 70,0% 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

A sétima tabela aborda a estabilidade e oportunidade de crescimento profissional como 

fator relevante, 70% concordaram totalmente, 21,5% concordaram, 4,9% nem concordaram 

nem discordaram, 3,1% discordaram e 0,4% discordaram totalmente. Dutra (1996) destaca a 

preocupação com a estabilidade no emprego como uma característica que marca os modelos 

profissionais do passado, fato que se distancia do pensamento dos estudantes que responderam 

ao questionário, enquanto o autor marca como uma marca retrógrada os discentes demonstram 

que ainda é um fator que exerce grande influência no meio acadêmico. A oitava tabela aborda 

a pretensão dos discentes em conduzir a carreira de acordo com o seu perfil pessoal e valores 

de vida. 

 

Tabela 08 – Pretendo conduzir minha carreira de acordo com meu perfil pessoal e meus valores de vida. 

ALTERNATIVAS FREQUÊNCIA PERCENTUAL 

Discordo totalmente 5 2,2% 

Discordo 6 2,7% 

Nem concordo, nem discordo 13 5,8% 

Concordo 63 28,3% 

Concordo totalmente 136 61,0% 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

Nesta oitava tabela os discentes responderam se pretendiam conduzir suas carreiras de 

acordo com seus perfis pessoais e valores, 61% concordaram totalmente, 28,3% concordaram, 

5,8% nem concordaram, nem discordaram, 2,7% discordaram e 2,2% discordaram totalmente. 

Existe uma semelhança entre o referencial teórico e as respostas obtidas. Teixeira e Gomes 

(2005) defendem que a escolha de carreira precisa estar atrelada aos interesses individuais dos 

profissionais, pois apenas dessa forma haverá um bem-estar diante da decisão tomada. Dessa 

feita, a maioria dos alunos concordaram totalmente com a afirmativa e o pensamento dos 

autores. Na nona tabela os alunos foram questionados como eles se sentem em questão se são  

responsáveis pelas decisões que darão encaminhamentos a carreira profissional deles. 
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Tabela 09 – Me sinto responsável pelas decisões que darão encaminhamentos a minha carreira profissional. 

ALTERNATIVAS FREQUÊNCIA PERCENTUAL 

Discordo totalmente 2 0,9% 

Discordo 6 2,7% 

Nem concordo, nem discordo 10 4,5% 

Concordo 71 31,8% 

Concordo totalmente 134 60,1% 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

Na nona primeira tabela os graduandos são abordados sobre as responsabilidades das 

suas decisões influenciarem nas suas carreiras profissionais, 60,1% concordaram totalmente 

que o encaminhamento profissional era de incumbência própria, 31,8% concordaram, 4,5% 

nem concordaram, nem discordaram, 2,7% discordaram e 0,9% discordaram totalmente. Em 

sua maioria os alunos consultados concordaram totalmente com o ponto, o consultor 

organizacional Conde (2017), reafirma isso quando fala que o profissional precisa navegar no 

mundo globalizado e procurar incessantemente novas informações. Veloso e et al (2008), dizem 

que na atualidade os trabalhadores ocuparam suas devidas posições e estão se responsabilizando 

por suas realizações profissionais. A décima tabela trás a questão se o discente para desenvolver 

a carreira este deve ser responsável pela contínua atualização do seu conhecimento. 

 

Tabela 10 – Para desenvolver minha carreira deve ser responsável pela contínua atualização do meu 

conhecimento. 

ALTERNATIVAS FREQUÊNCIA PERCENTUAL 

Discordo totalmente 2 0,9% 

Discordo 4 1,8% 

Nem concordo, nem discordo 8 3,6% 

Concordo 50 22,4% 

Concordo totalmente 159 71,3% 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

Esta tabela  fala que a responsabilidade de se atualizar no mercado de trabalho é do 

indivíduo, em que 71,3% dos respondentes concordam totalmente com a afirmativa, 22,4% 

apenas concordam, nem concorda e nem descorda soma um percentual de 3,6%, os que 

discordam 1,8% e os que discordam totalmente é 0,9% dos respondentes. O pensamento de 

Iudicibus (2000) concorda com a afirmativa citada acima, fala que tantos contadores como 

técnicos em contabilidade têm que se aperfeiçoar e não se limitar apenas no que aprendeu na 

graduação para se manterem ativo no mercado de trabalho. A décima primeira tabela trata se 

estes têm claro seus objetivos de carreira e como desenvolverão após a conclusão do curso. 
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Tabela 11 – Tenho claro meus objetivos de carreira e como desenvolverei após a conclusão do curso. 

ALTERNATIVAS FREQUÊNCIA PERCENTUAL 

Discordo totalmente 6 2,7% 

Discordo 24 10,8% 

Nem concordo, nem discordo 66 29,6% 

Concordo 77 34,5% 

Concordo totalmente 50 22,4% 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

A questão desta tabela é: saber seus objetivos de carreira e como os aplicar após a 

conclusão do curso. As respostas dessa afirmativa foram bem variadas o que mostra que há 

indecisão entre os estudantes. Os que concordam totalmente somam 22,4%, os que somente 

concordam 34,5%, nem concorda e nem discorda 29,6%, a alternativa discordo marca 10,8% e 

discordo totalmente 2,7%. Esta tabela faz um link com o que Pinto (2008) fala, pois afirma que 

o indivíduo precisa conhecer suas aptidões e habilidades, que suas escolhas profissionais sejam 

positivas. A tabela a seguir trata quanto ao sucesso profissional está ligado à percepção de bem 

estar na carreira mais do que pelo significado de status social. 

 

Tabela 12 – Sucesso profissional está ligado à minha percepção de bem estar na carreira mais do que pelo 

significado de status social. 

ALTERNATIVAS FREQUÊNCIA PERCENTUAL 

Discordo totalmente 3 1,3% 

Discordo 9 4,0% 

Nem concordo, nem discordo 36 16,1% 

Concordo 76 34,1% 

Concordo totalmente 99 44,4% 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

Esta tabela representa o resultado da afirmação sobre sucesso profissional, que está 

ligado à está bem na carreira e não ao status social da profissão. Os respondentes que marcaram 

concordo totalmente teve percentual de 44,4% que foi a opção que teve maior variável, que 

apenas concordaram 34,1%, os alunos que nem concordam e nem discordam 16,1%. A segunda 

menor opção marcada foi discordo com 4% e os que discordam totalmente 1,3%. A alternativa 

que teve o maior número de escolha contradiz o que Bartalotti e Meneses Filho (2007) fala, 

pois eles afirmam que a o status social da profissão é um influenciador de escolhas. A décima 

terceira tabela aborda a questão se o futuro da carreira está baseado na visão pessoal mais do 

que na hierarquia formal das organizações. 
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Tabela 13 – O futuro da minha carreira está baseado em minha visão pessoal mais do que na hierarquia 

formal das organizações. 

ALTERNATIVAS FREQUÊNCIA PERCENTUAL 

Discordo totalmente 5 2,2% 

Discordo 15 6,7% 

Nem concordo, nem discordo 71 31,8% 

Concordo 82 36,8% 

Concordo totalmente 50 22,4% 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

O tema desta tabela refere-se a futuro da carreira e em que ela está baseada, na questão 

fala especificamente que é na visão pessoal e não na hierarquia formal das organizações. Pode- 

se comparar com o pensamento de Teixeira e Gomes (2005) onde eles falam que carreira 

profissional se correlaciona com interesses individuais e o mercado de trabalho agradável não 

permite que fatores externos distancie o aluno ou profissional do seu foco. Nesta tabela houve 

uma variação bem significativa de respostas. Os discentes que concordam totalmente somaram 

o percentual de 22,4%. Com maior resultado concordo, com 36,8%, em segundo lugar 31,8% 

que é nem concordo e nem discordo. A resposta discordo teve 6,7% e última alternativa sendo 

ela, discordo totalmente com porcentagem de 2,2%. Questionados quanto se estes buscam a 

valorização da carreira pelo mercado e não apenas pela empresa onde estiver atuando, corforme 

a tabela décima quarta. 

 

Tabela 14 – Busco a valorização da minha carreira pelo mercado e não apenas pela empresa onde 

estiver atuando. 

ALTERNATIVAS FREQUÊNCIA PERCENTUAL 

Discordo totalmente 2 0,9% 

Discordo 8 3,6% 

Nem concordo, nem discordo 45 20,2% 

Concordo 77 34,5% 

Concordo totalmente 91 40,8% 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

A tabela décima quarta é resultado da questão sobre a busca da valorização da carreira. 

Fala que essa ascensão se tem pelo mercado de trabalho e não somente pela empresa em que 

trabalha, para que benefícios futuros sejam também pessoais e não apenas organizacionais. A 

alternativa com maior número de respondentes foi a concordo totalmente com 40,8%, seguida 

de concordo com 34,5%. A alternativa meio termo ficou com 20,2%, posteriormente com 3,6% 

discordo e finalizando os dados com 0,9% discordo totalmente. Motta (2006) fala que as 

carreiras constroem atitudes e comportamentos que deixam transparecer um desenvolvimento 

e um êxito nas experiencias de trabalho e de vida de uma pessoa e esse fato independe das 

organizações. As afirmativas 15, 16 e 17 tratam sobre objetivos da carreira e especificamente 

da busca por contato no meio organizacional; a rede de contatos (network) é importante para 

sustentar a carreira profissional e ter uma rede de contatos propicia a manutenção da 

empregabilidade. 
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15. Um dos objetivos 

do planejamento de 

minha carreira é a 

busca por contatos 

16. Minha rede de 

contatos (network) é 

importante para sustentar 

minha carreira. 

17. Ter uma rede de 

contatos propicia a 

manutenção da 

empregabilidade. 

ALTERNATIVAS FREQ. PERC. FREQ. PERC. FREQ. PERC. 

DISCORDO TOTALMENTE 9 4,0% 10 4,5% 4 1,8% 

DISCORDO 32 14,3% 24 10,8% 10 4,5% 

NEM CONCORDO, NEM 

DISCORDO 67 30,0% 62 27,8% 43 19,3% 

CONCORDO 75 33,6% 69 30,9% 95 42,6% 

CONCORDO TOTALMENTE 40 17,9% 58 26,0% 71 31,8% 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

A afirmativa décima quinta fala sobre objetivos da carreira e especificamente da busca 

por contato no meio organizacional. Em que a maior variável foi concordo com 33,6%, após 

vem a alternativa nem concordo e nem discordo com 30%, seguida de concordo totalmente com 

17,9%. Sendo a segunda alternativa menos marcada vem discordo com 14,3% e a menos optada 

com 4% discordo totalmente. Sendo assim, vê-se que a conquista de aliados no ambiente laboral 

é pensada entre os alunos. A décima sexta afirmativa é uma sequência de pensamento da 

anterior, pois fala que a rede de contatos é bastante importante para sustentar a carreira 

profissional. O percentual de alunos que responderam concordo totalmente foi 26%, a maior 

porcentagem foi concordo com 30,9%, segunda maior com 27,8% foi nem concordo e nem 

discordo. A alternativa discordo ficou com 10,8% e concluindo, discordo totalmente com 4,5%. 

Continuando a afirmativa décima sétima diz que ter uma rede de contatos propicia a 

manutenção da empregabilidade, os discentes que concordaram totalmente somam um 

percentual de 31,8%, os que apenas concordam somam a maior variável com 42,6%, os que 

nem concordam e nem discordam 19,3%, na sequência com 4,5% tem os discordam e a menor 

variável foi para os que discordam totalmente com 1,8%. A maioria dos alunos marcaram 

concordo nas três variáveis e suas respostas ascendem o pensamento de Darling (2007) que  fala 

sobre importância do network no meio profissional, pois gera amizades vantajosas para ambas 

as partes. A tabela décima oitava traz a questão se estes são capazes de abrir mão da estabilidade 

no emprego pela possibilidade de ter uma carreira em que se realize profissionalmente. 

 

Tabela 18 – Sou capaz de abrir mão de estabilidade no emprego pela possibilidade de ter uma carreira em que 

me realize profissionalmente 

ALTERNATIVAS FREQUÊNCIA PERCENTUAL 

Discordo totalmente 13 5,8% 

Discordo 13 5,8% 

Nem concordo, nem discordo 52 23,3% 

Concordo 71 31,8% 

Concordo totalmente 74 33,2% 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 

Esta tabela fala sobre renunciar a estabilidade no emprego e seguir uma carreira que o 

realize profissionalmente. Em que 33,2% concordam totalmente com a afirmativa, os que 

somente concordam o percentual é de 31,8%, os que nem concordam e nem discordam foram 
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de 23,3% e as alternativas discordo e discordo totalmente tiveram a mesma porcentagem de 

5,8%. Teixeira e Gomes (2005) fala que a escolha de carreira está ligada às expectativas futuras. 

E mercado atualmente está oferecendo poucas oportunidades e este fato gera incertezas nos 

estudantes para escolhas posteriores. Na tabela décima nona traz-se a expectativa dos discentes 

sobre carreira. 

Tabela 19- Perspectiva dos discentes sobre carreira. 

ALTERNATIVAS Nº % 

Autonomia e independência 82 36,9% 

Nível salarial que espera atingir 35 15,8% 

Cargo que pretende ocupar 31 14,0% 

Formação complementar necessária 16 7,2% 

Competência adicionais a serem desenvolvidas 15 6,8% 

Estágio de evolução que quer alcançar 15 6,8% 

Ações de desenvolver as competências necessárias 10 4,5% 

Obstáculos a serem vencidos 10 4,5% 

Valores e  crenças pessoais 8 3,6% 

Envolvimento familiar 0 0 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

O questionário aplicado teve uma pergunta relacionada aos que os discentes entendem 

por carreira. Em que era composto por 10 respostas objetivas e cada uma só poderia ser marcada 

uma vez. De acordo com o gráfico a alternativa mais optada foi autonomia e independência 

com 36,9%, pode-se levar em consideração o que os autores Lemos e Rodriguez (2008) falam, 

que autonomia no meio laboral passa confiança, ou seja sensação de poder. Hoje, independência 

é o que os jovens formandos mais almejam para o futuro. Das respostas, houve uma que nenhum 

dos estudantes tiveram preferência, que foi envolvimento familiar, para Carvalho e Taveira 

(2009) a família é um fator importante para  as escolhas do indivíduo, porém para os 

respondentes esse fator não é perspectiva de carreira. Das que foram marcadas, valores e 

crenças pessoais obteve o mínimo de escolha e o percentual foi de 3,6%.  
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5 CONCLUSÃO 

 

O presente estudo teve como objetivo a identificação dos principais fatores que 

influenciavam na decisão de carreira dos alunos de Ciências Contábeis das universidades 

públicas do município de Mossoró/RN. Aplicou-se um questionário com 22 perguntas a um 

público de 223 graduandos de duas IES públicas, sendo elas: Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte (UERN) e Universidade Federal Rural do Semiárido (UFERSA), entre alunos 

do primeiro ao último período. O formulário é composto por assertivas com respostas escalares 

no formato Likert. O ponto central era o reconhecimento do modelo de planejamento de carreira 

que os atuais discentes do curso estavam utilizando para alcançar o sucesso dentro da profissão.  

Quanto ao objetivo da pesquisa pode-se afirmar que foi alcançado, uma vez que se 

tornou possível reconhecer quais fatores influenciam de forma direta no processo de construção 

de carreira. Percebeu-se uma grande aceitação entre os alunos entre questões que se tratavam 

em segurança, mercado de trabalho e estabilidade, provando que a preocupação em encontrar 

uma colocação economicamente estável ainda é um ideal fundamental para os estudantes, 

entretanto só as vertentes de retorno financeiro não foram suficientes como ocorria em 

profissões do passado, eles ainda afirmam que um fator relevante é que essa carreira satisfaça 

os ideias próprios mantenha uma correlação com seus perfis pessoais. A questão que trazia um 

fator familiar foi a que teve mais rejeição entre os acadêmicos, 52,7% dos respondentes 

declararam que discordam totalmente que se sentiam motivados em seguir a carreira de seus 

pais.  

Dessa maneira, o este estudo contribui em apontar os motivos que influem os discentes 

de Ciências Contábeis na hora de decidir qual carreira trilhar, e ainda chama a atenção para a 

importância do planejamento desde essa fase inicial de graduação. A aplicação do questionário 

ocorreu em Mossoró/RN e limitou-se em duas faculdades públicas do município, fato este que 

não se pode generalizar os resultados. Como recomendação para futuras pesquisas, que se faça 

uma análise comparativa entre as instituições citadas acima e adicionada também as privadas 

da cidade, tendo assim um comparativo entre os alunos desses dois sistemas diferentes e uma 

visão geral dos estudantes dessa área, de forma que seja possível identificar as variações de 

forma mais detalhada dos acadêmicos em Contabilidade da cidade de Mossoró/RN. 

 

 

 

REFERÊNCIAS  

 

ARAÚJO, E. T. et al. Fatores de decisão de carreira durante a graduação. Revista de Carreiras 

& Pessoas. Belém, p. 151-171, mai/ago. 2018. 

BARTALOTTI, O; MENEZES FILHO, N. A relação entre o desempenho da carreira no 

mercado de trabalho e a escolha profissional dos jovens. 2007. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S141380502007000400002&script=sci_arttext&tlng=e

s>. Acesso em: 1 abr. 2019. 

 

BENEDET, R. O papel do planejamento de carreira no mercado atual. 2004. 97 f. Trabalho 

de Conclusão de Curso (Graduação em Administração) - Universidade Federal de Santa 

Catarina, Florianópolis, 2004. 

 



 
 

725 
 

UERN | Mossoró – RN, 02 a 06 de setembro de 2019 
VI CONgest – Congresso de Economia & Gestão 

BRASIL, E. T. et al. Orientação profissional e planejamento de carreira para 

universitários. Cadernos Acadêmicos. Palhoça, SC, v.4, n. 1, p 117-131, fev-jul, 2012. 

 

CAIRES, S.; ALMEIDA, L.S. Possíveis contributos do estágio para o desenvolvimento 

vocacional: Estudos com alunos do ensino superior. Revista Psychologica, v.26. São Paulo 

2001. 

 

CARVALHO, M. TAVEIRA, M. O papel dos pais na execução de planos de carreira no ensino 

secundário: perspectivas de pais e de estudantes. Revista Análise Psicológica. v.2. Braga: 

Portugal, 2010. 

 

CHANLAT, J. F. Quais carreiras e para qual Sociedade?. Revista de Administração de 

Empresas. São Paulo, v. 35, n. 6, p. 67 – 75, Nov/Dez, 1995. 

 

CONDE, J. A nova roupagem para a carreira profissional. Set, 2017. Disponível em: 

<http://www.administradores.com.br/mobile/artigos/carreira/a-nova-roupagem-para-a-

carreira-profissional106843>. Acesso em: 14 mai. 2019. 

 

COSENZA, J. P. Perspetivas para a Profissão Contábil num Mundo Globalizado - Um Estudo 

a Partir da Experiência Brasileira, Revista Brasileira de Contabilidade RBC, Jul/Ago 2001 - 

nº130. 

 

DARLING, D. Networking: Desenvolva sua carreira profissional criando bons 

relacionamentos. Rio de Janeiro, Sextante, 2007. 

 

DEFFILLIP, R. J; ARTHUR, M.B., The Boudaryless Career: a Competency-Based 

Perspective, Journal of Organizational Behavior, vol. 15, p. 307-324,1994. 

 

DRUCKER, P. Administrando para o futuro: os anos 90 e a virada do Século. São Paulo: 

Pioneira, 1992. 

 

DUTRA, J. S. Administração de carreiras: uma proposta para repensar a gestão de pessoas. 

São Paulo, Atlas, 1996. 

 

DUTRA, J. S. et al. As carreiras inteligentes e sua percepção pelo clima organizacional. Revista 

Brasileira de Orientação Profissional, 10(1), 55-70, 2009. 

 

FONSECA, J. J. S. Metodologia da pesquisa científica. Fortaleza: UEC, 2002. Apostila. 

Disponível em: <http://www.ia.ufrrj.br/ppgea/conteudo/conteudo-2012-

1/1SF/Sandra/apostilaMetodologia.pdf> . Acesso em: 09 abr. 2019 

 

FRANCO, H. A Contabilidade na Era da Globalização, São Paulo : Atlas, 1999. Temas 

Contábeis, São Paulo : Atlas, 1997. 

 

GOMES, I. T. TAVEIRA , M. Educação para a carreira e formação de professores. 

Relatórios de Investigação. Braga: Centro de Estudos em Educação e Psicologia - Universidade 

do Minho, 2001. 

http://www.ia.ufrrj.br/ppgea/conteudo/conteudo-2012-1/1SF/Sandra/apostilaMetodologia.pdf
http://www.ia.ufrrj.br/ppgea/conteudo/conteudo-2012-1/1SF/Sandra/apostilaMetodologia.pdf


 
 

726 
 

UERN | Mossoró – RN, 02 a 06 de setembro de 2019 
VI CONgest – Congresso de Economia & Gestão 

 

GUIGEN, A. P et al. Fonoaudiologia como opção de carreira universitária: estudo 

exploratório. Revista CEFAC. Bauru: São Paulo, v. 16, 2014 

 

IUDÍCIBUS, S. Teoria da Contabilidade, 6. ed. São Paulo: Atlas, 2000. 

 

LEMOS, A. H. C; RODRIGUEZ, D. A. Empregabilidade: conquista da autonomia 

profissional ou nova forma de submissão?. Belo Horizonte, 2008. 

 

LUCCHIARI, D. H. Uma abordagem genealógica a partir do genoprofissiograma e do 

teste de três personagens: Psicodinâmica da escolha profissional. Porto Alegre: Artes 

Médicas, 1997.  

 

MARION, J. C. Contabilidade Empresarial, 9. ed., São Paulo : Atlas, 2003. 

 

MARTINS, H. T. Gestão de carreiras na era do conhecimento: Uma abordagem conceitual. 

São Paulo, 2001. 

 

MOTTA, P. R. Reflexões sobre customização das carreiras gerenciais: a individualidade e 

a competitividade contemporâneas. In: BALASSIANO, Moyses e COSTA, Isabel de Sá 

Affonso. Gestão de carreiras – dilemas e perspectivas. São Paulo: Atlas, 2006. 

 

NASI, A. C. Globalização da Economia e as Novas Tendências da Profissão Contábil no Século 

XXI, apresentado no Seminário Regional Interamericano de Contabilidade, Dez/97, 

publicado na RBC n.109 de Jan/Fev/98. 

 

NUNES, M. F. O; NORONHA, A. P. P. Auto-eficácia para atividades Ocupacionais e 

Interesses Profissionais em Estudantes do Ensino Médio. Psicologia Ciência e Profissão. 

Itatiba, v. 29, n. 1, p. 102 – 115, Set 2008. 

 

PINTO, K. M. D. O Indivíduo e a Organização no desenvolvimento de Carreira: estudo 

com profissionais e empresas do vale do Paraíba. Dissertação  (Mestrado) -  Centro 

Universitário de Taubaté, 2008. 

 

RAUPP, F. M; BEUREN, I. M. Como Elaborar Trabalhos Monográficos em Contabilidade: 

Teoria e Prática. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2006. 

Revista Brasileira de Orientação Profissional, 10(1), 55-70, 2009. 

 

SANTOS, N.M.B.F; ABRAHIM, G.S. A Influência dos Valores Pessoais na Determinação das 

Âncoras de Carreira. In: ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO, 32., 2008, Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro: 

ANPAD, 2008. 

 

TEXEIRA, M. A. P; GOMES, William Barbosa. Decisão de carreira entre Estudantes em Fim 

de Curso Universitário. Psicologia: Teoria e Pesquisa. Brasília, v. 21, n. 3, p, 327 – 334, 

Set/Dez, 2005. 

 



 
 

727 
 

UERN | Mossoró – RN, 02 a 06 de setembro de 2019 
VI CONgest – Congresso de Economia & Gestão 

VELOSO, E. F. F; DUTRA, J. S; NAKATA, L. E. Percepção sobre carreiras inteligentes: 

diferenças entre as gerações Y, X e baby boomers. In: ENCONTRO NACIONAL DE 

PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO, 32., 2008, Rio de 

Janeiro/RJ. Anais... [CD-ROM]. Rio de Janeiro/RJ:  ANPAD, 2008. 

 

  



 
 

728 
 

UERN | Mossoró – RN, 02 a 06 de setembro de 2019 
VI CONgest – Congresso de Economia & Gestão 

 

Práticas gerências e inovação: Um estudo em indústrias salineiras do Rio Grande do 

Norte-RN 
Daniela Ferreira Pitanga 

Graduanda em Ciências Contábeis – UERN. 

E-mail: danielafpitanga@gmail.com 

 

Samantha Karoline Dantas Fonseca 

Graduanda em Ciências Contábeis – UERN. 

E-mail: samanthakdfonseca@gmail.com 

 

Wanessa Paula Alves 

Graduanda em Ciências Contábeis – UERN. 

E-mail: wanessa.paula_a@hotmail.com 

 

Keliane de Melo Ramalho 

Graduanda em Ciências Contábeis – UERN. 

E-mail: keliane.melo.14@gmail.com 

 

Wênyka Preston leite Batista da Costa 

Docente do departamento de Ciências Contábeis – UERN. 

Doutoranda em administração pela Universidade Potiguar - UNP. 

E-mail: wenykapreston@hotmail.com 

 

Jandeson Dantas da Silva 

Docente do departamento de Ciências Contábeis – UERN. 

Doutorando pela Unisinos. 

E-mail: jandeson.dantas@gmail.com 

 

Grupo de Pesquisa: Grupo 1 - Contabilidade Financeira, Gerencial e Finanças. 
 

Resumo 
 

Este artigo tem como objetivo verificar as relações entre as práticas de controle gerencial e 

inovação adotadas pelas indústrias salineiras. A metodologia adotada foi a pesquisa, descritiva 

quanto ao objetivo e quantitativa quanto a problemática, através da aplicação de um questionário 

estruturado com 18 perguntas fechadas, direcionadas aos setores gerenciais e administrativos, 

na qual obteve-se 26 respostas. Por meio dos resultados foi possível identificar a relevância das 

ferramentas utilizadas nos setores das organizações, no entanto foi constatado que existe um 

déficit em empregar novas estratégias para se ter uma maior competitividade dentro mercado. 

Percebeu-se ainda que a atividade salineira do Rio Grande do Norte possui em suas atividades 

métodos ultrapassados nos seus processos de gestões, pois ferramentas como P&D não são 

utilizadas ou não existe conhecimento a respeito. 

 

Palavras Chaves: Práticas gerencias. Inovação. Competitividade. Planejamento estratégico. 

 

Abstract 

This article aims to verify the relations between management practices and innovation adopted 

by the saline industry. The methodology adopted was the quantitative research, through the 

application of a questionnaire structured in 18 closed questions, directed to the managerial and 

administrative sectors, in which 26 answers were obtained. By means of the results it was 

possible to identify the relevance of the tools used in the sectors of the organizations, however 
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it was verified that there is a deficit in using new strategies to have a greater competitiveness in 

the market. It was also noticed that the salting activity of Rio Grande do Norte has in its activities 

methods surpassed in its management processes, since tools like R & D are not used or there is 

no knowledge about it. 

 

Keywords: Management practices. Innovation. Competitiveness. Strategic planning. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

As empresas estão inseridas em um ambiente cada vez mais competitivo, na qual recebem 

influências para que a mesma possa obter um desempenho que possibilite a eficiência e eficácia 

no âmbito organizacional. Nesse sentido, as empresas salineiras do estado têm desenvolvido 

práticas gerenciais, como a de custo, sendo uma ferramenta para o planejamento, controle e apoio 

a decisões. 

A aplicação e a disposição de recursos das empresas no emprego de novas formas de 

desenvolvimento e produção de um produto ou serviço, que seja rentável e não produza um 

excesso de utilização de valores, tornou-se um grande dilema nas organizações. A busca por 

equilíbrio entre os custos de um negócio e a qualidade do produto ou serviço oferecido tem sido 

abordada de diversas formas, tanto como algo gerencial, como também relacionada a parte 

contábil (RODRIGUES ET AL., 2014). Com isso o planejamento e o recurso usado para as 

informações quanto ao gasto para a gestão de insumos de uma empresa possibilitaram que 

muitos instrumentos gerenciais e métodos fossem aplicados na prática. 

Através da contabilidade permite-se diversos meios de contabilização facilitando que a tomada 

de decisão com o custeio seja uma tática decisiva. Deste modo a “contabilidade de custo surgiu 

da necessidade de uma maior precisão no controle e identificação dos valores obtidos e 

empregados no processo de decisão” (MARTINS, 2008 p.20). 

O seguimento salineiro no RN abrange um percentual de 97% da produção nacional, a 

competitividade nesse setor é provocada por envolver redução de custo, investimentos, 

qualificação da mão de obra etc. Por isso com práticas de gestão de custo pode-se conseguir 

vantagem competitiva no mercado. A gestão de custo e controle de custo é importante no 

momento de crise financeira da empresa, evitando que haja desperdícios necessários, assim 

permanecendo o lucro. Shank e Govindarajam (1997) definem a gestão estratégica de custo 

como resultante do envolvimento de três variáveis subjacentes: análise da cadeia de valor; 

analise do posicionamento estratégico e analise de direcionadores de custos. 

Para Bornia (2009) diz que em relação ao controle, os custos podem indicar onde podem estar 

ocorrendo problemas, por meio de comparações com padrões e orçamentos, ou ainda, podem 

mensurar as perdas e desperdícios do sistema produtivo. Quanto a tomada de decisão, podem 

através de informações de custos obter processos decisórios para a empresa, mostrando a 

lucratividade, a rentabilidade do produto, informações sobre a venda dentre outros. 

A velocidade com que surge o novo, criar e inovar são necessidades constantes num ambiente 

que queira uma permanecia sustentável no mercado. O cenário atual traz uma gama de 

competitividade dentro e fora das organizações, isso faz com que elas estejam em constante 

movimentação no mercado, buscando a excelência dos seus serviços, do produto oferecido, 

de seus colaboradores e da empresa como um todo. 

De acordo com Drucker (1989), uma empresa para inovar com êxito precisa ser gerida de 

maneira diferente da empresa bem administrada, seja ela grande ou pequena. A empresa 
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inovadora compreende que a inovação começa com uma ideia. As ideias nascem pequenas, 

imaturas e disformes, são promessas e não realizações. 

Como contribuição a esta linha, Kanter (2002) coloca que a inovação é o processo de trazer 

novas ideias para o uso produtivo. O segredo é construir a ponte entre a ideia e o uso comercial. 

Então, a inovação pode ser entendida como algo novo que seja economicamente viável, ou 

seja, que promova retornos financeiros para a empresa e/ou que traga vantagens para a mesma 

e, que possa auxiliar na construção da competitividade organizacional, podendo ser de: 

produtos, processos, práticas de gestão, relações, estratégias e sistemas. 

Para tanto as empresas devem se mostrar flexíveis as mudanças do cotidiano. Mattos e 

Guimarães (2005) alertam que uma estrutura muito hierarquizada e rígida, pode funcionar 

como bloqueadora do processo de inovação, na medida em que desestimula as pessoas a 

assumirem riscos e apresentar novas ideias. 

O presente artigo aborda a seguinte problemática: quais as relações encontradas entre as 

práticas de controle gerencial e inovação adotadas pelas empresas salineiras do estado do RN? 

buscando com seu objetivo geral verificar as relações entre as práticas de controle gerencial e 

inovação adotadas pelas empresas salineiras. Tal objetivo será identificado por meio de 

questionários fechado, aplicados em empresas locais, abrangendo o público operacional, 

administrativo e gerencial. Desse modo, a relevância desse trabalho consiste em identificar a 

existência de ferramentas gerenciais e de inovação no dia a dia das indústrias salineiras, sendo 

elas indispensáveis no processo competitivo dentro e fora das organizações. 
  

2   REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 2.1   PRÁTICAS GERENCIAIS NO SETOR SALINEIRO 

 

O principal desafio das empresas é aumentar a sua competitividade, através de inovações e 

criatividade, com isso há diferentes aspectos da produtividade que difere dentro do mesmo setor 

e isso ocorre pela diferença de práticas gerenciais adotadas. 

Franco (1999), ao fazer uma avaliação sobre os efeitos da globalização, afirma que com a maior 

competição, as empresas são forçadas a ficar mais inovadoras e criativas, não apenas em termos 

de produzir melhor e mais barato, mas também em termos de marketing e finanças; ou seja, a 

competitividade tem que estar presente em todas as áreas da empresa. Para Nakagawa (1994) a 

competitividade da empresa caracteriza-se pela capacidade que ela tem de desenvolver e 

sustentar vantagens competitivas, capacitando- se a enfrentar a concorrência. 

Mais especificadamente as organizações apresentam modelos empresariais que buscam 

incrementar bastante na competitividade e com isso criar estratégias como a inovação para 

otimizar fatores que melhorariam a sua produtividade. Vários fatores também contribuem para 

esse aspecto como dinamizar suas operações, eliminar desperdícios e incorporar tecnologias 

avançadas. 

Viu-se que no ambiente da organização é preciso ter uma maior complexidade quanto à forma 

de gerenciamento, sempre buscando processos de planejamento, execução e controle 

operacional, assim tornando-a como uma área cada vez mais decisiva na gestão empresarial. A 

contabilidade gerencial tornou-se um foco em todos os níveis da organização para ajudá-la a 

atingir seus objetivos além de alimentar as informações. Com tal entendimento, Atkinson et al. 

(2000, pag.36) afirmam que "A informação gerencial contábil é uma das fontes informacionais 

primárias para a tomada de decisão e controle nas empresas". Visando cada vez mais contribuir 

para o alcance da eficácia e na condução dos negócios, na qual necessita-se da Contabilidade 
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Gerencial como um constante desenvolvimento de instrumentos que assegurem o cumprimento 

de sua missão informativa. 

Na Contabilidade Gerencial são acentuadas várias práticas e técnicas destinadas a fornecer aos 

gestores informações financeiras, para assim ajudá-los na eficácia do processo e também para 

analisar as relações quanto às características do atual ambiente operacional das empresas. 

Kaplan (1984), por exemplo, afirma que as mudanças no ambiente competitivo, nos anos 80, 

trazem como obrigação um reexame dos sistemas tradicionais de Contabilidade de Custos e dos 

sistemas de controles gerenciais. 

Tais mudanças busca um ambiente que propicie uma maior interação entre os setores que 

buscam uma melhoria nos seus processos, assim agilizando uma competitividade maior com 

seus concorrentes e inovando sua forma de gerenciamento nas práticas de custeio, produtos e 

serviços. 

Na conjuntura atual o gerenciamento de custos é cada vez mais presente na atuação das 

empresas. Nesse ambiente de competição, as organizações procuram assumir estratégias que 

inovem e viabilizem a tomada de decisões. As atividades praticadas nesse ambiente são 

relacionadas aos custos empresariais, que necessitam a todo o momento serem corrigidos e 

aperfeiçoados para garantir que a utilização das informações gerenciais seja preparada para 

atender as necessidades daqueles que estão inseridos no processo decisório. 

Tais processos podem ser vistos no segmento salineiro do RN que é bastante rentável, pois o 

ambiente já propicia uma exploração do produto além de trazer economia para o estado. A 

exploração nas salinas localizadas na cidade de Mossoró, litoral de Areia Branca, Açu e Macau, 

tanto normal como extensiva, data 1802. Entretanto desde o início da colonização já havia o 

conhecimento de jazidas espontâneas na região (MEDEIROS, 2013). 

Medeiros (2013), afirma ainda que o estado do Rio Grande do Norte é considerado uma ótima 

localização para a implantação de companhias salineiras. Na realidade, com uma produção de 

sal de 4,8 milhões de toneladas numa área de produção em torno de 40.000 ha, a indústria 

salineira tem um importante papel econômico no Estado, sendo o Rio Grande do Norte 

responsável por mais de 95% da produção salineira brasileira. Ainda nesta mesma linha de 

considerações Carvalho (2007, p.17) reforça que: 
 
O mercado salineiro do Rio Grande do Norte mostra-se como um segmento propulsor da economia estadual e 

nacional por ser um setor de grande representatividade econômica, com uma produção em torno de 95% de todo 

sal produzido no Brasil. Desta forma é oportuno mencionar que a produção salineira de várias cidades potiguares, 

como Mossoró- RN possui um marco histórico significativo, apresentando níveis de produtividade costumeiro e 

amplo (Carvalho ,2007, p.17). 

 

Diante de tais características é importante enfatizar que o crescimento econômico dessa área 

exige uma maior atenção em vários pontos, principalmente o que são utilizados nas práticas 

contábeis para fins de tomada de decisões. Sabe-se que em muitos casos, os gestores ponderam 

na possibilidade da tomada de decisões sobre os aspectos: valores de preço de vendas e os 

custos de fabricação, aceitar ou não clientes e fornecedores, medir a relação do desempenho 

operacional com a produção, através de reuniões verificarem de qual maneira serão dadas as 

tomadas de decisões empresariais para que estas possa garantir o sucesso empresarial. 

Outras formas de se inovar e incluir práticas gerenciais na organização é analisar o método de 

custeamento da empresa, é a maneira pela qual se atribuem os custos aos serviços ou produtos 

fabricados. Apresentam-se três métodos de custeio utilizados nas organizações para o 

gerenciamento dos custos e a tomada de decisão. Que são os custeios por absorção, custeio direto 

ou variável e custeio baseado em atividades. As empresas podem inserir qualquer um dos 
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métodos citados para o melhoramento do processo de fabricação do produto. 

De acordo com Correia (2003) há um acompanhamento dos custos de unidades produzidas 

através de estágios de produção uniformes. No que se refere ao sistema por ordem de produção 

é realizado um acompanhamento dos custos individuais do produto, ou lotes de produtos 

específicos. Fica claro que os produtos são alcançados pelos custos totais e a quantidade de 

produtos que foram fabricados. 

Para Horngren (2000, p.67) no sistema por ordem “os custos são acumulados a uma 

determinada unidade ou lote de um produto ou serviço”. O que significa que os produtos são 

reunidos em um único lote. 

Em vista dos argumentos apresentados vimos que as empresas que são reconhecidas como 

inovadoras tem como prioridade as práticas gerenciais nas quais as ajudam a se fortalecerem 

no mercado, a procurar uma forma de empreendedorismo que as possibilitem criar e inovar, 

buscando sempre uma estrutura organizacional que estabeleçam estratégias, ambiente, 

tecnologia de produção e interdependência entre departamentos. Pereira e Santos (2001) 

sugerem que uma organização deve ter quatro elementos e, para que eles funcionem, é 

necessário que haja a definição dos resultados que a organização deve alcançar. 

 

2.2   COMPETITIVIDADE 

 

A indústria salineira possui uma grande importância econômica para o Rio Grande do Norte, com 

isso torna-se competitiva em seu ramo de atuação, tendo que buscar estratégias em diversos 

segmentos, aplicando-as e gerenciando não apenas suas atividades internas, mas também 

externas para se manterem no mercado da cadeia produtiva como um todo. 

Competitividade vem do verbo competir, que segundo Ferreira (2001, p. 168) significa 

“pretender uma coisa simultaneamente com outrem; disputar, concorrer”. A palavra estratégia 

é definida por Ferreira (2001, p. 247) como a “arte de aplicar os meios disponíveis com vista à 

consecução de objetivos específicos”. 

O termo competitividade se concretizou no ambiente das organizações como fator decisivo para 

a sobrevivência. O conceito de prioridades competitivas pode ser entendido como um conjunto 

de opções de prioridades que a organização precisa ter para competir no mercado durante certo 

horizonte de tempo (SANTOS; PIRES; GONÇALVES, 1999). Ainda de acordo com Porter 

(1989), existem cinco forças competitivas que determinam a rentabilidade da empresa, 

influenciando nos preços dos produtos ou serviços: fornecedor (através do poder de 

negociação), concorrentes potenciais (ameaça de novos concorrentes), clientes (poder de 

negociação dos clientes), substitutos (ameaça de serviços ou produtos substitutos) e a rivalidade 

entre os competidores existentes. 

Na análise de diferentes autores da área da administração, é possível encontrar uma ênfase nos 

seguintes fatores determinantes de competitividade: qualidade, custo, flexibilidade, rapidez e 

confiabilidade (SCOPINHO, 2000; BUIAR, 1999; STEVENSON, 2001; BUFFA, 1972). Porter 

(2001) acredita que as estratégias de sucesso acabam por determinar um conjunto de premissas, 

que procuram garantir que as mesmas não sejam substituídas, a menos que não agreguem mais 

nenhum valor à organização. Para uma organização alcançar alto desempenho competitivo, é 

necessário identificar os fatores que permitem influenciar sua competitividade. 

Nesse mesmo contexto, Davis (2001) considera além de custos, qualidade e flexibilidade, 

também a entrega e o serviço como prioridades competitivas. A entrega vai ao encontro do fator 

rapidez de Slack (1997), pois diz respeito a fornecer produtos rapidamente; já serviço remete a 

como os produtos são entregues e acompanhados. O autor ainda ressalta para uma tendência de 
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prioridade, que consiste no oferecimento de produtos que não agridam ao meio ambiente e que 

sejam produzidos por meio de processos com a mesma característica. 

Para Shank e Govindarajan (1995), o primeiro passo é conhecer a organização como um todo, 

ou seja: as suas atividades internas; bem como conhecer como funcionam as atividades externas 

nas quais a empresa mantém um relacionamento permanente; precisa-se deixar de tratar as 

atividades internas como sendo individualizadas, ou seja, os departamentos como trabalhando 

para sua própria satisfação; para tanto, deve existir uma sinergia entre as atividades internas 

(departamentos) e a externas, isto é, devem-se conhecer detalhadamente os processos de toda a 

operacionalização, desde a fabricação da matéria-prima (fornecedores) até o consumidor final, 

mesmo que a empresa não atue em todas as atividades descritas. 

 

2.1  PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

 

O planejamento estratégico é uma ferramenta eficaz para as organizações que almeja alcançar 

seus objetivos de maneira segura e eficiente, uma boa estratégia torna a empresa consistente no 

mercado em que atua, uma vez que, o planejamento por si só não alcança os objetivos 

organizacionais. 

Segundo Oliveira (2002), o planejamento estratégico abrange a empresa como um todo perante 

o seu ambiente e define sistemas como um conjunto de partes que são interagentes e ao mesmo 

tempo interdependentes, que em conjunto, formam uma única unidade em prol de um objetivo 

específico e que efetuam uma função. 

Vianna (2007), aponta que a análise e o monitoramento do ambiente são de extrema importância 

para a identificação de possíveis ameaças e oportunidades, que o ambiente externo e interno 

condiciona. 

De acordo com Rocha (1987), para uma organização se tornar eficaz e competitiva, houve uma 

grande mudança no sistema organizacional, visando à departamentalização da produção. Este 

conceito traz algumas vantagens do processo produtivo, buscando aproveitar a especialização, 

facilitar o processo de controle, auxiliar na coordenação, observar a importância das atividades 

e avaliar o custo da estrutura. 

Para que ocorra a execução da estratégia é necessário que todas as pessoas que façam parte da 

organização estejam comprometidas, desde o presidente até a base da estrutura organizacional, 

fazendo com que haja intenso engajamento, consenso, conhecimentos, informação, estejam 

motivados, compromissados e liderança por parte de toda a cúpula da empresa (CHIAVENATO 

e SAPIRO, 2009). 

Ainda na visão dos autores, Chiavenato e Sapiro (2009), planejamento estratégico é um processo 

contínuo nas organizações, com uma percepção do futuro para tomada de decisões atuais que 

podem afetar os objetivos traçados, fazendo com que a organização reavalie as suas atividades 

e acompanhe os resultados e confronte com as expectativas. 

Para garantir sua sobrevivência e eficácia, uma organização tem de elevar seu grau de controle 

sobre o futuro, procurando antecipar-se às mudanças no sistema interno e também no sistema 

externo, tendo três tipos de necessidades que levam as organizações a investir em planejamento 

estratégico, a necessidade ou vontade de interferir no futuro, a necessidade de enfrentar eventos 

de futuros previsíveis e coordenar eventos e recursos entre si (MAXIMIANO, 2000). 

 

2.2 INOVAÇÃO 

 

Existem diferentes formas de definir a palavra inovação, cada autor tem uma maneira distinta 



 
 

734 
 

UERN | Mossoró – RN, 02 a 06 de setembro de 2019 
VI CONgest – Congresso de Economia & Gestão 

de abordá-la, no geral ela traz em si a ideia de algo novo ou modificado. De acordo com o que 

a Organização para Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE) descreve no Manual 

de Oslo (2005), a inovação, é a implementação ou o melhoramento de um novo produto (bem 

ou serviço), processo ou método. Robertson (1967) via a inovação como algo que ocorre através 

de um processo pelo qual um novo pensamento, comportamento ou coisa, que é 

qualitativamente diferente das formas já existentes, é concebido e trazido para a realidade. 

Drucker (1985) trata a inovação como ferramenta específica dos empreendedores pela sua 

capacidade de exploração de mudanças e oportunidades de serviços e negócios novos ou 

diferentes. Já Tornatzky et al. (1983) dizem que a inovação está relacionada ao tempo, algo 

novo em um certo período e espaço, em determinado ambiente, ou seja, a inovação como uma 

qualidade situacional. 

Hashimoto (2006) considera inovação qualquer pequena modificação que provoca uma 

transformação, numa perspectiva de desenvolvimento do pensamento de ruptura e uma quebra 

de paradigmas que permitam entender e visualizar o tradicional como passível de mudanças 

positivas e melhorias. 

Schumpeter (1912, 1942) tinha a inovação como uma mudança gerada a partir das ações de um 

empreendedor, com intuito de ultrapassar o limite das rotinas existentes, por isso, um estímulo 

ao desenvolvimento econômico. O impulso para o desenvolvimento partiria, então, do 

lançamento de “novos produtos, novos métodos de produção ou de transporte, novos mercados 

e novas formas de organização industrial” (Schumpeter, 1942, p. 83). 

Para Quinello e Nicoletti (2009), além da introdução de novos bens e serviços, também se 

qualificam como inovação: uma nova estrutura organizacional, um novo modo de pensar e 

aprender, uma nova forma de agir ou um novo comportamento. 

O processo de inovação traz benefícios que não se limitam apenas aos aspectos econômicos, 

pois suas intenções podem beneficiar pessoas, organizações, valorizar o profissional, aumentar 

o desempenho grupal, melhoria no processo produtivo e qualidade de vida da população, por 

exemplo, tornando-se um processo social abrangente envolvendo o procedimento de 

criatividade (ZANELLA; DA ROS; REIS; FRANÇA, 2003). 

A inovação pode ser vista também como uma característica de diferenciação frente à 

concorrência, proporcionando maior valor aos clientes e acionistas, e a sua utilização eficaz 

permite o acesso a novos mercados e, até mesmo, à criação de outros mercados, que em alguns 

casos, podem ser radicalmente novos (CHRISTENSEN, 2012). Se uma empresa não muda os 

bens ou os serviços oferecem, a forma de criá-los e oferecê-los, ela pode ser superada por outras 

que os façam. Por isso, a inovação é elemento presente em toda empresa que compreende sua 

significância para a sobrevivência e crescimento no mercado (BESSANT & TIDD, 2009). 

De acordo com OCDE (2005) a inovação pode estar presente na empresa através de quatro 

diferentes formas: 1) inovação de produto; 2) inovação de processo; 3) inovação organizacional; 

e 4) inovação em marketing. Inovação de Produto: Inserção de um produto (bem ou serviço) 

novo ou melhorado, no que diz respeito às suas características e seu uso. Inovação de processo: 

Adição de um método de produção ou distribuição novo, otimizado ou diferenciado. Inovação 

organizacional: Introdução de um novo método organizacional nas práticas de negócios da 

empresa, na organização do seu local de trabalho ou em suas relações internas e externas da 

firma. Inovação em marketing: Implementação de um novo método de marketing com 

alterações na concepção do produto, embalagem, posicionamento no mercado, promoção ou 

fixação de preços. 

Algumas inovações apresentam mais e um tipo de inovação, pois variados tipos de inovação 

também se complementam, como por exemplo, uma empresa que lança um novo produto com 
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o método de marketing diferenciado. Porém, é importante ressaltar que, é indispensável saber 

distingui-los para usá-los da maneira adequada. 

Por outro lado, Henderson e Clark (1990) definem os diferentes tipos de inovação de acordo 

com o impacto que produzem na empresa, sob duas dimensões: horizontal e vertical. Enquanto 

a dimensão horizontal assimila o impacto de uma inovação em componentes, e classifica a 

inovação em: 1) inovação incremental; 2) inovação modular; 3) inovação arquitetural; e 4) 

inovação radical. A dimensão vertical entende seu impacto sobre as ligações entre os 

componentes da empresa, e é dividida em mutável e imutável. 

Apesar de existir várias maneiras interpretar inovação, é importante notar que uma ideia, 

melhoria ou mudança, não são, por si só, inovações. Para que sejam consideradas inovações, 

devem ser capazes de gerar valor para o negócio, seja econômico, estratégico ou de outra 

natureza que seja importante para a firma. Portanto, existe a necessidade de não só inventar 

algo novo, mas também de desenvolver e explorar essa invenção para que, assim, torne-se uma 

inovação (OSENIEKS & BABAUSKA, 2014). 

 

3 METODOLOGIA 
 

A tipificação desse trabalho se deu através de pesquisa descritiva e levantamento, onde se tem 

por embasamento vários autores renomados, ampliando opiniões e conhecimentos sobre o 

assunto. Para a coleta de dados, utilizou-se a aplicação de um questionário estruturado com 

perguntas fechadas, tirado e adaptado do artigo práticas gerenciais e inovação: um estudo em 

empresas do porto digital do Recife/PE, onde a abordagem adotada na pesquisa é a quantitativa, 

segundo Richardson (1999, p. 80) “os estudos que empregam uma metodologia qualitativa 

podem descrever a complexidade de determinado problema, analisar a interação de certas 

variáveis, compreender e classificar processos dinâmicos vividos por grupos sociais”. A parti 

disso, pode-se mapear a problemática levantada no referido artigo. O universo da pesquisa 

corresponde aos funcionários da indústria salineira do estado do RN. 

O objeto desse estudo se restringiu a indústrias salineiras do RN, para seleção da amostra foram 

enviados questionários por meio eletrônico, no qual obteve-se 26 respostas, o instrumento foi 

direcionado aos colaboradores dos setores gerenciais e administrativos. 

O instrumento de pesquisa foi dividido em dois segmentos: práticas gerencias e inovação. O 

questionário possuiu no total 18 perguntas, sendo elas distribuídas da seguinte maneira: 3 

perguntas sobre características do respondente, 2 perguntas da caraterização da empresa, 9 

perguntas de práticas gerenciais e 4 perguntas de inovações. 

 

4 RESULTADOS 
 

4.1 PERFIL DO RESPONDENTES E DAS INDÚSTRIAS 

 

Nessa fase da pesquisa procurou-se localizar aspectos referentes à caracterização da amostra, 

desta forma os dados foram convertidos em tabelas com as informações do questionário através 

do programa Microsoft Word 2010. Para caracterização do perfil dos respondentes tem-se a 

tabela 01. 
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Tabela 01- Perfil dos Respondentes 

 Sexo Escolaridade Idade 

 
Masculino 

 
38,5% 

 
- 

 
- 

Feminino 61,5% - - 

 
Graduação 

 
- 

 
65,4% 

 
- 

Especialização/ Mestrado/Doutorado - 34,6% - 

 
21 a 30 anos 

   
42,3% 

31 a 40 anos   30,8% 

Acima de 40 anos   26,9% 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

De acordo com os resultados obtidos, foram verificados que 38,5% dos respondentes são do 

sexo masculino e 61,5% são do sexo feminino, com faixa etária média de 21 a 30 anos de idade, 

pode-se observar que o nível de escolaridade dos entrevistados 65,4% possuem graduação e 

34,6% tem especialização/mestrado/doutorado. Na tabela 02 caracterização do perfil das 

indústrias. 

 
Tabela 02- Perfil das Indústrias 
 Setor Contábil Faturamento 

Interno 50% - 

Externo 34,6% - 

Terceirizado 15,4% - 

 
200.000 a 300.000 

 
- 

 
61,5% 

Acima de 300.000 - 38,5% 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

Quanto ao perfil das indústrias, 50% das empresas verificadas possuem setor contábil interno, 

34,6% escritório externo e 15,4% escritório interno terceirizado. No tocante ao faturamento 

61,5% faturam R$ 200.000 a R$ 300.000 e 38,5% acima de R$ 300.000,00.  

 
4.2 PRÁTICAS GERENCIAIS 

 

Nessa parte procura-se destacar as práticas gerenciais que as salineiras utilizam em seu dia a 

dia, através de umas escala linkert para dispor suas respostas conforme a tabela 03. 
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Tabela 03- Variação orçamentária/Planejamento estratégico 

 Sim, uso com 
frequência 

Sim, uso 
parcialmente 

Não uso, mas 
tenho 

conhecimento 
da prática 

Não conheço 
essa prática de 

variação 
orçamentária 

A empresa utiliza variação 
orçamentária? 

 
84,6% 

 
15,4% 

 
- 

 
- 

Você utiliza a ferramenta de     

planejamento estratégico na sua 
empresa? 

92,3% 7,7% - - 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 

De acordo com as respostas obtidas, pode-se observar que 84,6% utiliza variação orçamentaria 

com frequência. A obtenção de 92,3% mostrou relevância da utilização de ferramentas de 

planejamento estratégico no ambiente interno. Segundo Uyar (2010) a mais importante prática 

gerencial de uma organização são as formas de orçamento, com relação a isso, foi alcançado o 

resultado de 100% associado a utilização de alguma forma de orçamento interna. 

Silva (2006a) afirma que o caixa é o centro dos resultados da tomada de decisões financeiras, 

a partir desse fundamento, 100% das respostas mostraram que as indústrias possuem fluxo de 

caixa. Outra  prática gerencial abordada foi ROI/custo padrão apresentando as respostas na 

tabela 04. 
 

 

Tabela 04- ROI/ Custo padrão 
 

 Sim, uso com 
frequência. 

Sim, uso 
parcialmente. 

Não utilizo 
essa 

ferramenta. 

Desconheço 
essa 

ferramenta. 

A empresa utiliza a análise do 
retorno sobre investimento (ROI) 

 
30,8% 

 
3,8% 

 
46,2% 

 
19,2% 

Você utiliza a ferramenta de custo 
padrão? 

 
65,4% 

 
26,9% 

 
7,7% 

 
- 

Fonte: dados da pesquisa (2019) 

 

Diante do resultado obtido, é possível observar que houve uma disparidade nas respostas obtida, 

onde 46,2% não utiliza a ferramenta de ROI e 30,8 utiliza com frequência. Segundo Quesado e 

Rodrigues (2007) quanto mais intensa a concorrência a que estiver submetida uma empresa, 

mais indispensável se torna um sistema de custos que lhe permita conhecer seus custos. Com 

relação ao custo padrão, existe uma relevância na sua utilização, os dados mostram que 65,4% 

usam com frequência. Com relação aos métodos que as indústrias salineiras aplicam tem-se a 

tabela 05. 
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Tabela 05- Métodos utilizados 

 Sim, 
usamos 
sempre 

Sim, as 
vezes 

usamos 

Nunca 
usamos 

 
Os métodos usados pela empresa são de absorção, custeio 
direto/variável e custeio baseado em atividades? 

30,8% 57,7% 11,5% 

Nas práticas gerenciais é importante a análise do método de 
custeamento da empresa. Vocês usam o método para saber o 
custo do produto fabricado? 

 

38,5% 53,8% 7,7% 

 

Vocês usam modelos empresariais para aumentar a 
competitividade na empresa? 

96,2% 3,8%  

Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

Pode-se observar que 57,7% das empresas as vezes utiliza métodos de absorção de custeio, e 

apenas 30% sempre faz uso da ferramenta no seu cotidiano. Com relação ao custo do produto 

fabricado, 53,8% faz uso da prática gerencial. Segundo, Davis (2001) custos, qualidade e 

flexibilidade, são prioridades competitivas. No tocante competitividade, as empresas 

mostraram que 96,2% sempre adotam modelos empresariais 
 

4.2  INOVAÇÃO 
 

Com relação a inovação, que  é a implementação ou o melhoramento, especificamente a 

inovação dos processos está disposto na tabela 06 os dados obtidos. 

 
Tabela 06- Inovação dos Processos 

 Variável Porcentagem 

Em relação às inovações dos processos 
e serviços da empresa? 

 

A empresa sempre busca o aprimoramento 96,2%. 

A empresa quase sempre busca 3,8% 

 
A empresa busca poucas vezes  

Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

Com relação ao aspecto inovação, a opção a empresa sempre busca o aprimoramento destaca-se 

com percentual de 96,2%, pode-se observar que as indústrias salineiras investem em seu capital 

intelectual de maneira consistente, sendo essa uma possível estratégia de reter os funcionários 

a organização. Chiavenato (2008) menciona que na era da informação o capital financeiro deixou 

de ser o recurso mais importante da organização e o conhecimento passou a assumir o papel 

principal, mas para isso não basta ter pessoas é preciso ter uma plataforma que sirva de base e 

um clima que impulsione os colaboradores a utilizarem seus talento. Como intuito de ver o grau 

de valorização do profissional dentro das salineiras obteve-se as respostas que estão na tabela 

07. 
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Tabela 07- Valorização do profissional 

 
 
A empresa compreende o 
profissional de acordo com as 
atividades desenvolvidas? 

 

Variável Porcentagem 
Sim, a empresa entende a importância da 
valorização do profissional 

69,2% 

Sim, a empresa qualifica o profissional para 
desempenhar as atividades 

26,9% 

Outros 3,9% 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

De acordo com os dados, 69,2% das indústrias compreendem a importância e valorização do 

profissional, sempre que necessário, qualificando-os para desempenhar papeis fundamentais 

dentro da organização. Para Pereira (2008), essa tendência de crescente e valorização, daquilo 

que não pode ser mensurado ou tocado, é algo que deve aumentar com o passar do tempo. Cada 

vez mais, as empresas buscam melhores formas de se tornarem competitivas e criam ambientes 

onde seus funcionários possam pensar e criar conhecimento para a organização. Já quando 

questionados se a empresa possui um departamento de pesquisa e desenvolvimento, tem-se as 

respostas obtidas na tabela 08. 

 

 
Tabela 08 - P&D 

 Variável Porcentagem 
A empresa tem um departamento de P&D 
(pesquisa e desenvolvimento)? 

Sim 15,4% 

Não 46,2% 
Não tenho conhecimento 38,5% 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

Inicialmente procurou-se saber se nas empresas salineiras aviam um departamento de P&D, pois 

haveria condições de estarem associadas ao incentivo e criatividade. Foi constatado que 46,2% 

não possui o devido departamento e 38,5% não tem conhecimento de que ele exista. 

Organizações que competem por inovação em produto, criam conceitos de produtos para os 

clientes ou segmentos de mercado definidos, e tentam assegurar o sucesso através da contínua 

introdução de novos produtos no mercado, diferenciam-se pela competitividade (MOURA, 

GALHANO e FISCHMANN, 2007. p 4). Logo, tem maior possibilidade de enfrentar crises ou 

prosperarem em seus negócios devido à inovação de produtos. 
 

 

 

5 CONCLUSÃO 

 

O presente artigo buscou entender como funcionam as práticas gerenciais e de inovação no 

campo industrial salineiro do RN, neste aspecto, com as mudanças constantes no mercado atual, 

criar e inovar tornou-se importante no meio organizacional, para que as empresas se mantenham 

sustentáveis no mercado. Dessa forma, é necessário mostrar- se competitivo dentro e fora das 

organizações, pois proporciona uma movimentação continua, que busca a excelência dos seus 

serviços, do produto oferecido, de seus colaboradores e da empresa como um todo. 

Com os achados da pesquisa pode-se observar que os resultados atenderam ao objetivo 

proposto, que era identificar como as práticas gerenciais e de inovação funcionam dentro das 

indústrias salineiras, observando a utilização de ferramentas que facilitem o andamento do 
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processo para uma melhor eficácia e contribuição no setor salineiro. Constatou-se que as 

práticas adotadas pelas empresas verificadas, são as de orçamentária, retorno, custo padrão, 

planejamento estratégico entre outras, para uma melhor contribuição nas suas práticas 

gerenciais. 

Diante do exposto é possível identificar que as práticas gerenciais e a inovação são trabalhadas 

no dia a dia das indústrias salineiras, seguindo a tendência do mercado atual e competitivo. 

Ainda com relação aos resultados do questionário, percebeu-se nitidamente que a atividade 

salineira, diferente de outras atividades comerciais ainda emprega métodos ultrapassados de 

gestão do processo produtivo, pois a ferramenta de P&D pesquisa e desenvolvimento não é 

utilizada, ou não se tem conhecimento de sua existência na empresa. Nesse sentido, pode-se 

entender que há dentro da indústria salineira um engessamento em alguns dos seus processos 

gerenciais, produtivo e em sua gestão, como o controle de retorno sobre investimento (ROI). 

Apesar das limitações, à primeira vista que esse estudo possa oferecer, por se tratar de um estudo 

realizado apenas em indústrias do Rio Grande do Norte, fato este que não se pode generalizar 

seus resultados, a intenção é que este trabalho possa servir como base para que sejam 

desenvolvidas atividades que possam melhorar a eficiência e eficácia dos processos realizados 

no setor interno da empresa. 
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Resumo 

 

A Contabilidade Gerencial é o ramo da contabilidade responsável pelo fornecimento de 

instrumentos aos gestores de empresas que auxiliam em suas funções gerenciais. Sendo assim, 

este artigo tem como objetivo identificar o papel da contabilidade gerencial na tomada de 

decisões de um supermercado da cidade de Mossoró-RN, tendo em vista notar a importância 

desta área para sanar as necessidades da empresa estudada. Utilizando referências teóricas de 

autores que abordam sobre o assunto, procurou-se identificar os processos decisórios de uma 

gerente desta instituição por meio de uma entrevista, buscando alternativas para as soluções de 

certos problemas e, de tal maneira, analisar os processos da contabilidade utilizados nas 

decisões tomadas por ela. 

Palavras-chave: Contabilidade Gerencial. Instrumento. Processos decisórios. 

 

Abstract 

 

Management Accounting is the branch of accounting responsible for providing tools to 

company managers that assist in their managerial functions. Thus, this article aims to identify 

the role of managerial accounting in the decision-making of a supermarket in the city of 

Mossoró-RN, in order to note the importance of this area to address the needs of the company 

studied. Using theoretical references of authors that approach on the subject, it was tried to 

identify the decision-making processes of a manager of this institution through an interview, 
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searching for alternatives for the solutions of certain problems and, thus, to analyze the 

accounting processes used in the decisions made by it. 

Key words: Managerial Accounting. Instrument. Decision-making processes. 

 

 

1. Introdução 

 

A história da contabilidade está ligada diretamente com as primeiras formas de 

manifestação humana em relação à necessidade social de proteção a posse, perpetuação e 

interpretação dos fatos ocorridos em razão ao objeto material de que o ser humano sempre 

dispôs para alcançar aos devidos fins propostos. A Contabilidade possuiu diversas áreas 

fundamentais para atender as mais variáveis necessidades, entre elas estão: a de gestão 

financeira, empresarial, análises, auditora, controladoria e entre outras. 

De acordo com Marion (2008), a contabilidade é o instrumento que dá apoio a 

administração de empresas para a tomar decisões, uma vez que são coletados todos os dados 

econômico-financeiros e feita a sua mensuração monetariamente, registrando-os em relatórios 

contábeis, contribuindo para o que é a sua finalidade. O processo decisório conta com as 

informações dos dados contábeis gerenciais para o seu eixo mais importante para que a devida 

escolha seja a mais adequada e traga vantagens para a entidade. 

Crepaldi (2006) reitera que a contabilidade gerencial tem como objetivo principal 

fornecer instrumentos aos administradores de empresas que os auxiliem no desempenho de suas 

funções gerenciais, sendo importante em todo o campo de atuação da entidade, como também 

para a sobrevivência de uma determinada empresa. Nesse contexto, a competitividade alta entre 

os supermercados exigiu dos empresários uma boa administração, bons gestores e estratégias 

para enfrentar de forma eficiente a concorrência das grandes redes e alcançar de certa forma a 

vantagem competitiva. A Contabilidade Gerencial atua nesse setor, a fim de proporcionar 

melhores escolhas que influenciaram diretamente nos resultados das empresas e entidades.  

 Um dos fatores de fundamental importância para a empresa é o controle de estoque. Ele 

precisa ser bem administrado nas organizações, pois é o fluxo dos materiais que interfere nos 

custos financeiros de uma empresa, caso não seja bem administrado o risco de sofrer danos ou 

perca de dinheiro é bastante elevado. Os gestores e administradores buscam informações para 

evitar esses problemas, criando alternativas e tomando decisões para que os investimentos 

sejam aplicados de forma eficiente dentro da entidade, evitando dessa forma prejuízos 

(MAGALHÃES, 2018). 

O presente artigo foi desenvolvido conforme a seguinte problemática: Qual o papel da 

Contabilidade Gerencial no processo decisório em um supermercado na cidade de Mossoró-

RN, objetivando identificar o seu papel e a sua devida importância no processo de tomada de 

decisão. A relevância desse estudo é demonstrar as informações e a importância dessa área 

dentro de uma entidade e os possíveis impactos pela falta de sua utilização.   

 

2. Referencial Teórico 

 

2.1 Contabilidade 

  

 A Contabilidade é uma ciência social que visa o patrimônio das entidades econômico-

administrativas. Seu propósito principal é controlar o patrimônio das entidades em decorrência 
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de suas variações, tendo seu surgimento e evolução ligados ao próprio desenvolvimento da 

humanidade (RIBEIRO, 2005). 

Segundo Sombra (2013) é a partir desse contexto, que os estudos sobre as civilizações 

da Antiguidade demonstram que o homem primitivo desde cedo busca cuida da sua riqueza, 

utilizando, por exemplo, da contagem e do controle do seu rebanho. Essa preocupação e atenção 

com o patrimônio foi fundamental para que o homem tivesse controle e conseguisse se 

desenvolver da melhor forma no meio em que estava inserido, garantindo assim sua 

prosperidade. 

Está ciência social pode ser aplicada em qualquer tipo de pessoa que pratique 

atividades econômicas, cujo objetivo é alcançar determinados fins, sejam os que possuem lucro 

(lucrativos) ou que não possuem lucro (não-lucrativos). Os usuários da Contabilidade podem 

ser qualquer pessoa que esteja necessitando da informação contábil, como por exemplo, o dono 

de uma determinada empresa ou a sociedade como um todo. Sua finalidade é examinar, 

fiscalizar, planejar e controlar o patrimônio de uma certa empresa realizando comentários e 

registros dos fatos ocorridos. Já sua função econômica é apurar o prejuízo ou o lucro (RIBEIRO, 

2002). 

Ela está dividida em ramos e áreas cujo objetivo é o aprimoramento das devidas 

técnicas aplicadas a certas pessoas ou determinadas atividades. Dentre essas áreas destacam-se 

a Contabilidade: Governamental, Financeira, Fiscal, Internacional, Gerencial, Rural, Bancária, 

Auditoria, Social e entre muitas outras. 

Com a evolução da economia, o ambiente empresarial se tornou mais competitivo em 

relação aos anos passados. Foi a partir desse momento que percebeu-se que era preciso algo 

diferente, uma nova estratégia para que a empresa se destaca-se em relação as outras, foi então 

que deu início a utilização da contabilidade para fins gerenciais, fator que contribuiu para o 

avanço e progresso das mais variadas empresas e entidades. Nos dias atuais, devido a grande 

concorrência, faz com que o empreendedor se adapte para que seja possível enfrentar esse 

desafio, sendo necessário o seu aperfeiçoamento, procurando ferramentas que o ajude no dia a 

dia do negócio. Dessa forma, é inevitável o surgimento do desafio por parte do contador de 

conscientizar estes empreendedores da importância da contabilidade e do fornecimento de 

informações úteis para que seja possível gerir o negócio de forma eficiente e eficaz (BAYLÃO; 

OLIVEIRA, 2015). 

Nesse viés, a contabilidade pode atuar em diversas áreas, conforme demostrado na 

Figura 01.  
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Figura 1 - Áreas  de atuação da contabilidade 

 

 

Fonte: Odair Contador (2018). 

Conforme pode-se observar, é possível identificar com mais clareza as áreas de 

atuação da contabilidade, além de notar as funções e especialidades de cada uma, promovendo 

dessa forma uma maior compreensão das ações realizadas por elas. Nota-se também a ligação 

direta entre as áreas de atuação, que conversam entre si e tendem todas a um mesmo foco. A 

forma de aplicabilidade dessas vertentes é, muitas vezes, parecida. Entretanto, cada uma tem a 

sua especificidade.  

 

2.2 Contabilidade Gerencial 
 

A contabilidade gerencial é vista nos dias atuais como um sistema contendo todas as 

informações cujo destino é auxiliar seus devidos usuários no processo de tomada de decisões. 

Desde os tempos mais remotos, com a ocorrência das transações em organizações antigas e a 

demanda de produtos de troca já era possível conhecer os controles gerenciais simples, que 

atenderam as necessidades existentes daquela época. Devido a Revolução Industrial, houve um 

desenvolvimento na execução dessa área da contabilidade, pois havia a necessidade das 

organizações em buscar um aperfeiçoamento nas suas informações, objetivando uma melhor 

administração e controle eficiente dos seus negócios (FIGUEIREDO, CAGGIANO,1997).  

Dessa forma, é possível notar a importância dessa área dentro de uma empresa, e a 

necessidade de desenvolvê-la para que seja possível atender as necessidades da mesma. Com 
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um mundo cada vez mais globalizado e competitivo é indispensável a utilização desse recurso 

para o controle e progresso das entidades existentes. Segundo Horngren et al (2004), o auxílio 

a administração de uma determinada empresa no processo de aumento de lucratividade é a 

função principal da contabilidade gerencial, incluindo o seu planejamento estratégico e redução 

de custos. Além disso, ela fornece informações que serão úteis a órgãos governamentais, 

credores, investidores e dentre outros. O contador que realizar a atividade gerencial, deve 

possuir uma qualificação elevada, para que seja capaz de apresentar informações claras e 

objetivas, pois ele é o responsável por importantes tomadas de decisões dentro de uma empresa. 

 A contabilidade gerencial também é conhecida como contabilidade de gestão, cujo 

fator diferencial é os dados gerados, que são voltados á tomada de decisão pelo público interno. 

Eldenburg e Wolcott (2007) consideram que: “A contabilidade gerencial é o processo de 

coletar, resumir e fornecer as informações financeiras e não financeiras que serão utilizadas 

internamente pelos gerentes nas tomadas de decisões”. Portanto, as tomadas de decisões pelo 

público interno é de extrema importância para a entidade, no qual vai refletir nos ganhos ou 

perdas da tal.           

 O foco da contabilidade gerencial está diretamente ligado à tomada de decisão por 

parte dos usuários internos, isto é, ela procura atender todas as pessoas dentro de uma 

determinada empresa, seja qual for o nível hierárquico, que precisam da informação contábil 

para tomar as devidas decisões em suas respectivas áreas (PADOVEZE, 2012). Diante disso, 

nota-se a relevância da contabilidade gerencial dentro de uma entidade ou empresa. 

 Padoveze (2000) reitera que a Contabilidade Gerencial nada mais é que um processo 

contínuo composto pela identificação (em seu primeiro momento), acumulação, análise e 

preparação de suas informações, interpretação do que foi exposto, e por fim a comunicação de 

determinadas informações financeiras, utilizadas pela administração para que ocorra o 

planejamento, a avaliação e o controle, garantindo o uso apropriado de seus recursos. Dessa 

forma, é inquestionável e indispensável a utilização da Contabilidade Gerencial para a gestão 

de negócios.           

 De acordo com os autores Garrison e Noreen (2001), as pessoas que estão dentro da 

organização, que dirigem e controlam as operações desta necessitam das informações da 

contabilidade gerencial. Jiambalvo (2002) reitera que a meta é fornecer informações de que eles 

precisam (os gerentes) para o planejamento, controle e tomada de decisão. Sobre uma nova 

perspectiva, há uma concepção mais engessada da Contabilidade Gerencial, onde Iudícibus 

(1998) afirma que a mesma pode ser todo procedimento feito “sob medida”, para que a 

administração os utilize na tomada de decisões  num contexto de alternativas conflitantes, ou 

na avaliação de desempenho.         

 Diante de determinadas perspectivas, há a definição desse ramo da ciência contábil por 

demasiados autores, bem como os presentes no quadro abaixo e seus devidos conceitos (Quadro 

1): 
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Quadro 1: Conceitos e objetivos da Contabilidade Gerencial 

 

Fonte: Frezatti, Aguiar e Guerreiro (2007). 

 

 No quadro anexado acima, é possível perceber em uma breve comparação a diferença 

na definição descrita pelos autores da área, uma vez que os mesmos não possuem conceitos 

iguais/unânimes, mas sim demonstrações que definem um gerenciamento das atividades e 

informações da empresa para auxílio na tomada de decisões. Desse modo, além da 

Contabilidade Gerencial se tratar de uma área muito abrangente, a mesma deve ser concisa, se 

ajustando e adaptando às mudanças diárias e tecnológicas presentes no meio externo, e 

atendendo sempre as necessidades dos gestores a qual são direcionadas e as novas abordagens 

dos seus próprios negócios (FREZATTI; AGUIAR; GUERREIRO, 2007). 

 

2.3 Processo Decisório 

Decisão é um ato caracterizado como uma escolha entre possibilidades e alternativas, 

realizada no momento em que o gestor defronta-se com uma situação-problema, buscando uma 

solução pra se obter uma maior eficiência organizacional (CASSARO, 1999; MAXIMIANO, 

2004).            

 O processo de tomada de decisão pode ser conceituado como uma série de ações e 

fatores dinâmicos cujo início é a identificação de um determinado problema provocador de uma 

ação e conclui com a escolha específica de uma certa ação (MINTZBERG; RAISINGHANI; 

THIOÊT, 1976). Esse processo é as vezes compreendido como o ato de administrar em si 

(SÍMON, 1972). Em outras palavras é um ato que buscar a solução de um certo problema, o 

que acontece com na administração, pois ela lida constantemente com problemas, buscando 

alternativas para suas soluções e promovendo dessa forma a ordem e o progresso da empresa. 

 Na imagem a seguir, será possível observar os tipos de decisão do processo decisório 

que se classifica em: programados (estruturados) e não-programados (não-estruturados) e as 

categorias de decisão. Além dos tipos de decisão foi demonstrado as devidas categorias de tipos 

de decisão que estão classificadas em: função do nível hierárquico (estratégicas, táticas, 

operacionais), função do grau de participação das pessoas no processo (individuais, coletivas) 

e função do resultado almejado (satisfatórias, maximizadas, otimizados). 
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Figura 2 - Informações do processo decisório 

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2018). 

Os estruturados são caracterizados por compreenderem os problemas, além de serem 

altamente estruturados, rotineiros, repetitivos, e que se dedicam aos procedimentos e regras 

sistemáticas. Em relação ao nível hierárquico temos o Estratégico que é o nível mais elevado, 

compreendendo o presidente, diretores e entre outros, cujo objetivo é definir os objetivos 

globais. Em seguida temos o nível tático onde está inclusos os chefes de cada sessão e os 

gerentes, é nessa posição onde as tarefas a serem desempenhadas são todas das áreas 

organizacional. Por fim o nível operacional onde fica os colaboradores cuja função é aperfeiçoar 

a produção de bens e serviços de uma maneira eficiente em um período de curto prazo.  Dessa 

forma, estas decisões sempre serão semelhantes (MORITZ; PERREIRA, 2006,).  

 Já os não-estruturados se aplicam aos problemas que não são bem compreendidos, 

carecem de estruturação, possuem tendência a singularidade e não prestam aos procedimentos 

sistêmicos ou rotineiro (MORITZ, PERREIRA, 2006). Com isso é possível entender que as 

decisões não-programadas exigem uma maior capacidade de posicionamento e de análise do 

gestor.             

 Simon (1979) reitera que o indivíduo que toma decisões é racional, sendo assim, faz 

suas escolhas consistentes, maximizando o valor dentro de certos limites. Essas devidas 

escolhas seguem seis passos que serão mostradas na imagem a seguir, entre eles estão:  
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1) Análise e identificação da situação; 

2) Desenvolvimento de alternativas; 

3) Comparação entre alternativas; 

4) Classificação dos riscos de cada alternativa; 

5) Escolha da melhor alternativa; 

6) Execução e avaliação. 

 Dessa forma, é possível tomar uma decisão realista e adequada a determinada situação, 

uma vez que as etapas são dispostas de maneira contínua e seguindo um padrão de processos 

que são apresentados na contabilidade gerencial. 

Figura 3 - Etapas do processo decisório 

 

Fonte: Adaptado de Simon (1979). 

A primeira etapa desse processo é possível identificar as oportunidades, ameaças, 

fraquezas e pontos fortes. A segunda fase é responsável pelo esboço das hipóteses em relação 

as linhas de ação passíveis de serem tomadas. Na terceira fase as desvantagens e as vantagens 

de cada uma das linhas de ação são levantadas e depois vai haver uma comparação entre elas, 

buscando á obtenção de uma visão mais rigorosa das consequências que poderão surgir. Já a 

quarta fase é responsável pela avaliação do grau de risco próprio a cada uma das linhas de ação 

já levantadas. A quinta fase é a decisão em si, em sentido restrito, nessa fase é possível ter a 
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escolha da linha de ação anterior a ser tomada. Por último, na fase final, depois de ter feito a 

escolha de uma determinada alternativa procede-se a sua execução, porém deve-se manter um 

monitoramento constante, para que seja efetuado eventuais correções de rumo. Dessa forma, 

conclui-se as etapas do processo decisório. Seguindo essa sequência das etapas do processo 

decisório, a possibilidade de tomar uma boa e segura decisão é altíssima, promovendo assim a 

resolução dos mais variados problemas que poderão surgir em um determinada empresa ou 

entidade, garantindo dessa forma a ordem e o progresso da tal (SIMON, 1979). 

3. Metodologia 

Para o alcance do objetivo, foi realizada uma pesquisa do tipologia descritiva, que 

conforme Gil (2002), visa descrever as características de uma população ou fenômeno, ou de 

ambas variáveis. 

Em relação a problemática, a técnica utilizada foi de cunho qualitativo. Segundo 

Minayo (2008), os métodos qualitativos têm como objetivo mostrar dados, indicadores e 

tendências observadas durante a pesquisa, ou produzir teorias abstratas com uma elevada 

aplicabilidade prática. Com suas investigações foi possível evidenciar a regularidade dos 

fenômenos. 

Para se obter a amostra de dados necessária, realizou-se uma entrevista elaborada pelos 

autores, com um roteiro a ser seguido, contendo um questionário aberto com 6 perguntas 

direcionadas a gerência de uma determinada rede de supermercados da cidade de Mossoró- RN, 

responsável setor financeiro da empresa. O objetivo foi alcançado, uma vez sendo de analisar 

o papel da contabilidade gerencial no processo de tomada decisão. Nesse viés, foi feita uma 

análise de dados dos resultados obtidos, através de interpretação das respostas e relevância das 

mesmas para obtenção do resultado da pesquisa, analisadas conforme uma comparação com as 

ideias do referencial teórico. 

 

4. Análise e discussão dos resultados 

Esta fase da pesquisa consiste em apresentar as respostas obtidas da entrevista com o 

intuito de avaliar o papel e a importância da contabilidade gerencial na tomada de decisão em 

um supermercado da cidade de Mossoró-RN. A amostra foi composta por uma gerente do setor 

financeiro que atua dentro da empresa há 14 anos, a qual é responsável pelo controle das 

operações e para tanto é usuária das informações contábeis.    

 A entrevista aconteceu no dia 29 de novembro de 2018. Foi elaborada uma comparação 

entre o questionamento proposto com a abordagem teórica presente no referencial, respeitando 

ambas ideias, a fim de consolidar o conhecimento. 

Inicialmente foi questionado para o gerente financeiro que atua fazendo a gestão entre 

receitas e despesas tentando manter o equilíbrio para um melhor desempenho no lucro, sendo 

necessária para o total controle da organização, principalmente na parte financeira de entradas 

e saídas de recursos. Estando de acordo com a afirmação de Eldenbrug e Walcott (2007) em 

que contabilidade gerencial é um processo de coletar, resumir e fornecer as informações 

financeiras e não financeiras que serão usadas de maneira interna pelos gerentes nas tomadas 

de decisões. Nesse viés, a contabilidade é classificada como ferramenta fundamental para as 

devidas decisões a serem tomadas no âmbito organizacional, caso contrário, a empresa sofreria 

grande impacto sem a prática contábil. 

Assim, Ribeiro (2005) afirma que a contabilidade é uma ciência social cujo objetivo é 

o patrimônio das entidades econômico-administrativas. Seu propósito principal é controlar o 

patrimônio das entidades em decorrência de suas devidas variações. Em especial, a 
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contabilidade gerencial é indispensável nesse ramo, sendo uma das principais ferramentas 

utilizadas para tomada de decisões, onde as informações oferecidas pela setor contábil são de 

grande relevância para consolidar o processo de escolhas e direcionamentos a serem seguidos 

pela gestão. 

Conforme Hongren et al (2004), a função da contabilidade gerencial é auxiliar na 

administração de uma determinada organização no processo de aumento de lucratividade, 

planejamento estratégico e redução de custos. Além disso, ela é capaz de fornece informações 

que serão úteis a órgãos governamentais, credores, investidores e dentre outros. Para tanto, o 

ato de tomar decisão é algo que está presente diariamente na vida de um gestor. É como estar 

em uma corda bamba todos os dias, tendo que se equilibrar para controlar os  gastos e manter-

se no mercado. 

Por isso, a decisão é um ato caracterizado como uma escolha entre possibilidades e 

alternativas, realizada no momento em que o gestor defronta-se com uma situação-problema, 

buscando uma solução ou ao aproveitamento de oportunidades, em prol de uma maior eficiência 

organizacional (CASSARO, 1999; MAXIMIANO, 2004).     

A fim de conquistar melhores escolhas é necessário realizar uma análise total da 

situação em que se encontra e possível consequências futuras de tal ato, analisando as 

possiblidades e assuntos envolvidos que possivelmente serão afetados. Com isso, o processo 

decisório pode ser conceituado como uma série de ações e fatores dinâmicos cujo início é a 

identificação de um certo problema causador de uma ação e conclui com a escolha específica 

de uma certa ação (MINTZBERG; RAISINGHANI; THIOÊT, 1976).   

 Para realizar tais escolhas é imprescindível se basear na demonstração do resultado 

gerencial, que serve para mostra ao gestor o quanto se está ganhando ou perdendo nas operações 

realizadas pela empresa. Sendo assim, o foco da contabilidade gerencial está diretamente ligada 

no que se refere ao processo de tomada de decisão por parte dos usuários internos, isto é, ela 

deve atender todas as pessoas dentro de uma determinada empresa, seja qual for o nível 

hierárquico, que precisam da informação contábil para tomar as devidas decisões em suas 

respectivas áreas (PADOVEZE, 2012). 

 

5. Considerações Finais 

 

O objetivo desta referida pesquisa foi analisar o papel da contabilidade gerencial no 

processo de tomada de decisão em um supermercado na cidade de Mossoró-RN, identificando 

sua influência nas diversas situações que um gestor passa para durante um processo de tomada 

de decisão. 

De modo geral pode-se chegar à conclusão que a contabilidade gerencial influência de 

forma direta a tomada de decisão do gestor do referido supermercado, podendo avaliar seu 

pensamento diante da situação e sua atitude. Com a utilização dessa ferramenta é possível 

escolher a melhor opção para a solução de um determinado problema, garantindo assim a ordem 

e o progresso da empresa.  

Os objetivos gerais foram atingidos de forma que foi possível identificar a importância 

da contabilidade gerencial na vida do gestor entrevistado durante um processo de tomada de 

decisão, comprovando dessa forma que ela é indispensável e fundamental dentro das 

organizações. Quanto as limitações, por se tratar de apenas um supermercado presente na cidade 

de Mossoró/RN, não se pode generalizar os resultados. Desta forma, sugere-se a aplicação de 

tal pesquisa nas demais redes de supermercados da cidade para uma futura comparação entre 

as respostas dos seus gestores, bem como a sua ampliação a outras cidades do estado.  
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Grupo II - Educação Contábil 

 

RESUMO 

A ciência contábil objetiva em essência gerar informações aos seus usuários, por meio da 

aplicação de técnicas de reconhecimento, mensuração e evidenciação sobre fatos ocorridos no 

empreendimento, logo se porta como ferramenta para a tomada de decisões. Os acadêmicos em 

ciências contábeis, podem optar por uma área de atuação, dentre várias que a profissão oferece, 

ao passo em que a educação continuada se torna objeto de formação indispensável para o 

contador. Este estudo teve como objetivo identificar a percepção dos alunos ingressantes e 

concluintes do curso de Ciências Contábeis, sobre alguns aspectos relevantes a profissão 

contábil. Para tanto, foram aplicados questionários aos alunos dos 2º, 3º, 7º e 8º períodos, e 

como resultado, percebe-se que de 75% dos que estão ativos no mercado de trabalho, apenas 

37,7% trabalham na área da contabilidade. Mesmo com esse índice, grande parte dos 

respondentes concordam com o crescimento da profissão, como também, foi considerado 

satisfatórias as oportunidades de emprego existentes no momento da pesquisa, ao justificar que 

é possível encontrar várias áreas para se especializar e atuar. Os estudantes discordam sobre 

pontos relacionados ao exercício da profissão, especialmente no que toca a remuneração 

profissional, ao alegarem que o mesmo não é reconhecido a nível social, embora confirme a 

importância do profissional nas organizações. Por fim, observa-se que os estudantes se 

encontram satisfeitos com a escolha do curso. 

Palavras-chave: Contabilidade. Percepção. Profissão. 
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6 

ABSTRACT 

 

The objective of accounting science is essentially to generate information to its users, through 

the application of techniques of recognition, measurement and disclosure about events 

occurring in the enterprise, which then acts as a tool for decision making. Academics in 

accounting sciences may opt for an area of practice, among several that the profession offers, 

while continuing education becomes an indispensable training for the accountant. The objective 

of this study was to identify students 'and students' perceptions of the course in Accounting 

Sciences, on some aspects relevant to the accounting profession. For this purpose, 

questionnaires were applied to students in the 2nd, 3rd, 7th and 8th periods, and as a result, it 

can be seen that of the 75% of those who are active in the labor market, only 37.7% work in the 

accounting area. Even with this index, most of the respondents agree with the growth of the 

profession, as well as the job opportunities existing at the time of the research were considered 

satisfactory, justifying that it is possible to find several areas to specialize and to act. Students 

disagree on points related to the practice of the profession, especially as regards professional 

remuneration, by claiming that it is not recognized socially, although it confirms the importance 

of professionals in organizations. Finally, it is observed that students are satisfied with the 

choice of course. 

 

Keywords: Accounting, Perception. Profession. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

Sobre o que aponta Iudícibus (2019), o profissional da contábil, por objeto de sua 

formação de acadêmica, tem como objetivo construir informações, passiveis de interpretação 

por parte dos seus usuários, para o auxílio na tomada de decisões. Sobre isso, os recursos 

informacionais se inserem em grande maioria dos agentes econômicos, dentre os quais são os 

setores privados, públicos, como também os que de outras formas utilizarão essas informações, 

como os bancos, o governo, etc. Os estudantes do curso de Ciências Contábeis têm diversas 

áreas para atuação, no qual podem ingressar após a conclusão do curso. 

Segundo Iudícibus, Marion e Faria (2009, pag. 24) “a contabilidade é uma das áreas que 

mais proporcionam oportunidades para o profissional. O estudante que optou por um curso 

superior de contabilidade terá inúmeras alternativas, entre as quais estão: Contador Geral; 

Auditor; Analista Econômico-Financeiro; Perito Contábil; Consultor Contábil; Professor de 

Contabilidade; Pesquisador Contábil; Cargos Públicos; Cargos Administrativos”. 
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Com as normas internacionais de contabilidade no Brasil, inseridas a partir de 2007 com 

a lei 11.638, passou a formatar em bases legais, novas rotas de influência na forma de atuação 

do profissional contábil. Associado a isso, compreende-se que o mercado de trabalho vem se 

tornando a cada dia mais exigente, ao ritmo que necessidade de qualificação dos profissionais 

operadores da ciência contábil, se torna continua, a cadência que assegura as características de 

relevância e confiabilidade das informações necessárias para a tomada de decisão, 

especialmente no âmbito empresarial e público.  

Diante deste fato, deve-se ter a compreensão em qual área o futuro profissional pretende 

se especializar, observando no decorrer do curso, pontos importantes que envolve afinidades, 

recomendações e habilidades técnicas acumuladas, nas áreas que a contabilidade em diversas 

cearas oferece.  

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, as Instituições de Ensino 

superior (IES) têm por finalidade: “formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, 

aptos para a inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da 

sociedade brasileira, e colaborar na sua formação contínua” (BRASIL,1996). 

Diante da citação transcrita acima, a presente pesquisa tem como proposta identificar a 

percepção dos discentes do curso de Ciências Contábeis de uma Instituição de Ensino Superior 

de Natal/RN, sobre suas competências e preparação para a formação do profissional na área 

contábil. Para isso emerge a seguinte questão de pesquisa: Qual a percepção dos alunos do curso 

de Ciências Contábeis em relação às oportunidades no mercado de trabalho? O presente estudo 

tem como objetivo geral, identificar os desejos e as perspectivas dos alunos ingressantes e 

concluintes do curso de Ciências Contábeis Instituição de Ensino Superior de Natal/RN em 

relação ao mercado de trabalho.  

Sobre os aspectos citados acima, para o alcance do objetivo geral proposto, são traçados 

os seguintes objetivos específicos: (I) avaliar as perspectivas dos alunos ingressantes e 

concluintes do curso de Ciências Contábeis de Instituição de Ensino Superior de Natal/RN; (II) 

Identificar a percepção do discente das necessidades requisitadas pelo mercado de trabalho na 

área de contabilidade no Estado do Rio Grande do Norte; (III) analisar a adequação da estrutura 

curricular do curso de Ciências Contábeis em relação às necessidades requisitadas pelo mercado 

de trabalho a esses alunos concluintes; (IV) avaliar as perspectivas dos alunos ingressantes e 

concluintes sobre as perspectivas de carreira da profissão escolhida. 
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A relevância dessa pesquisa reside e pauta-se em duas relevantes contribuições. A 

primeira, na identificação dos anseios e dificuldades enfrentadas pelos graduandos, e a segunda, 

na melhoria das estruturas curriculares do curso de Ciências Contábeis da Instituição de Ensino 

Superior de Natal/RN, proporcionando uma formação acadêmica diferenciado com o foco nas 

necessidades do mercado de trabalho local.  

 

2 PLATAFORMA TEÓRICA 

 

2.1 A PROFISSÃO CONTÁBIL E O MERCADO DE TRABALHO 

Uma das maiores mudanças do século XXI foi à facilidade de ingressar na universidade 

pública, especialmente para aqueles que carregam histórico de desigualdade, na qual as políticas 

afirmativas (Lei 12.990/14), passaram a ser ferramenta essencial para o êxito de tal processo. 

Nesse contexto, no que tange ao histórico de investimentos no ensino superior brasileiro, os 

cursos de pós-graduação, dentre eles a especialização, vem se tornando a cada dia indispensável 

para o processo de educação continuada, com o proposito de ser um diferencial no que diz 

respeito à formação profissional. 

Os estudantes têm ciência da grande extensão da área contábil para o mercado 

profissional, embora poucos estejam conscientes nas escolhas de quais funções irão exercer ao 

concluir o curso de bacharelado em Ciências Contábeis. Como foi mencionado anteriormente, 

o profissional da contabilidade pode atuar em diversas áreas, na qual se sinta mais confortável 

e preparado. Para Marion (2009b), o profissional da contabilidade, com formação superior do 

ensino contábil (Bacharel em Ciências Contábeis). Poderá atuar em diversas áreas, na qual 

destaco: Contabilidade Financeira, de Custos e Gerencial, ou optar em Auditoria, exercendo 

como um Auditor Independente, ou Auditor Interno, também poderá atuar como Analista 

Financeiro, Perito Contábil, Consultor Contábil, Professor de Contabilidade, Pesquisador 

Contábil, Cargos Públicos, e Cargos Administrativos. 
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 No Quadro 1, está evidenciado algumas das áreas de atuação do profissional da 

contabilidade: 

CONTADOR 

Na Empresa 
Independente 

(Autônomo) 
No Ensino Órgão Público 

Contador Geral 
Auditor Independente 

Professor Contador Público 

Contador de Custos Pesquisador Fiscal de Tributos 

Controller Consultor Escritor Controlador de 

Arrecadações Subcontador Escritório de 

Contabilidade 
Conferencista  

Auditor Interno 
Tribunal de Contas 

  
Contador Fiscal  

Perito Contábil  Contador Internacional 

Quadro 1: Atuação do profissional da contabilidade 

Fonte: Adaptado de Marion (2009b). 

 

O campo de atuação da contabilidade se expande a todas as entidades que possuam 

patrimônio, sejam Pessoas Físicas ou Jurídicas, com ou sem fins lucrativos (FERRARI, 2011). 

O mercado de trabalho para o profissional da contabilidade é um dos melhores entre os 

profissionais liberais, podendo atuar como contador geral, por exemplo, já que as entidades 

necessitam de um contador para analisar e ordenar dados para a tomada de decisões. Além 

disso, para o atendimento da desfuncionalização no que se entende como “burocracia”, na qual 

serão obrigadas a informar, como os impostos, folhas de pagamentos e declarações obrigatórias 

do Governo. Para Iudícibus, Marion e Faria (2009), a profissão contábil apresenta um leque 

diversificado de atividades, podemos dizer que a tarefa básica do contador é produzir e/ou 

gerenciar informações úteis aos usuários da contabilidade para a tomada de decisões. Ressalte-

se, entretanto, que, em nosso país, em alguns segmentos da nossa economia, principalmente na 

pequena empresa, a função do contador foi distorcida (infelizmente), estando voltada quase que 

exclusivamente para satisfazer as exigências do fisco. 

De tal forma, pode-se relatar que o estudo da contabilidade tem diversas formas de 

conhecimento de outras áreas do conhecimento científico. Nesse norte, uma das áreas afins a 

contabilidade são a Matemática, Estatística, Administração, do Direito, Sociologia, Psicologia 

dentre outras. 
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Para o exercício legal da profissão contábil será necessária a aprovação do Exame de 

Suficiência, esse exame é uma avaliação em que os Bacharéis em Ciências Contábeis se 

submetem a realizar, para avaliar seus conhecimentos sobre o seu processo de aprendizagem, 

capacitação e práticas necessárias para o exercício da profissão. 

Para essa finalidade a Fundação Brasileira de Contabilidade (FBC) organiza o exame 

que foi criado no ano de 2000 e extinto em 2005 (apenas 10 edições aplicadas, duas em cada 

ano), a exclusão se deu por uma liminar, na qual a mesma relatava que o exame não seria a 

partir de uma Lei Federal, mas sim de uma Resolução do Conselho Federal de Contabilidade 

(CFC). No ano de 2010 com a aprovação da Lei Federal 12.249/2010, foi instituído o exame 

como pré-requisito necessário para obter o registro da classe.  

 

2.2 ESTUDOS RECENTES SOBRE O ASSUNTO 

 

 Embora existam várias publicações em revistas e congressos, a respeito da 

análise sobre a percepção dos alunos do curso de Ciências Contábeis, sobre aspectos futuros 

que envolve o exercício da profissão, e como também do andamento do processo de formação, 

ainda é persistente uma atualização do assunto. Especialmente, no que envolve a discussão 

sobre a análises do que pode ser realizado, para a melhoria do curso e consequentemente para 

o bem-estar dos discentes, tornando relevante a opinião dos alunos. 

 Os autores Cavalcante, Pilla e Marques (2012), identificaram a percepção dos 

alunos concluintes do curso Técnico em Contabilidade do IFRS – Campus Porto Alegre, através 

de uma pesquisa descritiva, aplicando questionários aos estudantes do último ano do curso. Foi 

verificado pelos autores, que 61% dos alunos perceberam um crescimento da profissão no 

mercado de trabalho, sendo que 92% afirmaram que esse profissional tem credibilidade no 

mercado de trabalho. Ressaltando, portanto, a necessidade de maior valorização do profissional. 

Além disso, tal estudo identificou a posição dos alunos sobre a percepção sobre cenário em um, 

plano de fundo futuro, sendo tal fato relevante, e que possibilitou as suas respectivas 

perspectivas. 

 Cornachione Júnior e Trombetta (2005), estudaram a percepção dos alunos dos 

cursos de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, quanto as 

atitudes em relação a comunicação e seminários. Dessa forma, os autores analisaram os dados 
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coletados, chegando a uma conclusão no qual os alunos de contabilidade, reconhecem, a 

importância da habilidade de comunicação para o seu desempenho profissional, com utilização 

de técnicas de ensino com ênfase na comunicação.   

 Panucci Filho (2010), direcionou sua pesquisa a coleta de amostra sobre os 

estudantes do curso de Ciências Contábeis da Universidade Federal do Paraná (UFPR), onde 

foi feito um levantamento no qual se identificou que existem dois grupos com perfis distintos 

entre os estudantes. Dentre os grupos, se encontravam um grupo com características dos estratos 

sociais inferiores, e movimentam-se para estratos superiores, e outro grupo que possuem 

características de estratos mais elevados e que procuram manter-se na mesma categoria. O 

estudo concluiu em seus resultados, que os grupos têm dificuldades e percepção profissional 

distintas entre si.  

 Leal et al. (2014) utilizaram instrumento de coleta o fotoquestionário, para 

verificar dois grupos: os usuários externos e os estudantes de contabilidade, sobre a impressão 

que se tem com os profissionais da contabilidade. Ademais, foi utilizado o método descritivo e 

quantitativo, no qual foi verificado que a imagem do contador não é negativa, por outro lado 

foi verificado o estereótipo de gênero masculino para o profissional da contabilidade, na 

percepção pública. Foram verificadas também, duas análises sobre os estudantes do curso: as 

que apresentam uma forte autocrítica, e outras que apresentam autoconceito negativo. Contudo, 

o estudo contribui para melhor compreensão da imagem do profissional da contabilidade. 

 Segundo a pesquisa promovida por Cavalcante, Pilla e Obalski (2014), foram 

identificados a percepção dos alunos concluintes dos cursos de Ciências Contábeis nas IES de 

Porto Alegre (RS) sobre a profissão contábil, empreendeu-se a aplicação de questionários aos 

estudantes concluintes. Sobre isso, o estudo referenciado chegou ao resultado em que os alunos 

percebem a profissão contábil, aliadas a ótimas oportunidades de trabalho, sendo suas 

justificativas adicionadas as oportunidades de empregos. Nessa ceara, os estudantes não 

consideram o salário do profissional da contabilidade alto, sendo a maioria dos entrevistados 

defendem que o contador possui destaque na sociedade.  

 Os temas variam a partir da tipologia de pesquisa adotada pelos autores, sendo 

algumas delas voltadas para a atenção do mesmo objetivo, que em algumas situações, se torna 

inclinada em compreender como está o estado de percepção do discente em ciências contábeis, 

sobre as variáveis influenciadoras na sua formação e atuação profissional no futuro.  
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3 METODOLOGIA 

A pesquisa científica objetiva contribuir para a evolução do conhecimento humano em 

todos os setores, da ciência pura, ou aplicada (MEDEIROS, 2009). A presente pesquisa 

caracteriza-se como descritiva, pois na concepção de Gil (1999), tem como principal objetivo 

descrever características de determinada população, fenômeno ou ao estabelecimento de 

relações entre as variáveis.  

No tocante aos procedimentos, o estudo parte de uma pesquisa bibliográfica construída 

por meio de contribuições de diversos autores, visando à elaboração de uma plataforma teórica 

que fundamenta uma survey, que para Gil (1999), se caracteriza pela interrogação direta das 

pessoas cujo comportamento se deseja conhecer. 

Quanto à abordagem do problema, caracteriza-se como quantitativa e qualitativa. 

Segundo Richardson (1999), essa abordagem busca descrever a complexidade de determinado 

problema, analisar a interação de certas variáveis, compreendendo-as e classificando-as em 

processos dinâmicos vividos por grupos sociais. 

A população desse estudo é composta pelos alunos do curso de Ciências Contábeis da 

Instituição de Ensino Superior de Natal/RN, sendo constatados 479 alunos matriculados na 

instituição e que estão cursando os 2º e 3º períodos e os 7º e 8º períodos nos turnos diurno e 

noturno do semestre 2015.2, nas modalidades presencial e semipresencial/GEX. No que tange 

amostra, a mesma foi composta por 276 alunos respondentes da pesquisa, no período de 

Novembro/2015.  

Para atingir os resultados, foi aplicado questionário aos alunos da Instituição de Ensino 

Superior de Natal/RN, onde foram coletadas informações quanto ao perfil do estudante, através 

de perguntas estruturadas como gênero, faixa etária, qual a modalidade e a série no qual o aluno 

encontra-se matriculado e a posição no mercado de trabalho. Além disso, foi questionado aos 

alunos sobre o mercado de trabalho, e suas perspectivas profissionais. Nesse contexto, foram 

feitas perguntas com variáveis entre sim ou não; para a profissão contábil, no qual foi elaborada 

subjeções com suas respostas entre as escalas que variam de 1 a 5, nas quais o número 1, quando 

discorda totalmente e o número 5, concorda totalmente; e para analisar o ensino e a estrutura 

do curso foram feitas perguntas estruturadas e algumas com variação entre e sim ou não.  

No que tange ao tratamento de dados, foi adotado como estratégia de pesquisa o uso da 

estatística descritiva (medidas de posição e dispersão) e a estatística de inferência (teste de 
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hipótese e significância, análise de correlação). A estatística descritiva, possibilita a 

organização da sumarização dos dados e utilização de modelos gráficos e numéricos para 

resumir e apresentar os dados, enquanto a estatística de inferência permitirá a análise e 

interpretação da amostra. 

 

4 ANÁLISE DE DADOS 

  

Nesta etapa, serão apresentados os resultados obtidos através da aplicação do 

questionário aos alunos em questão, para que se possa chegar a resposta no qual foi o projeto 

da pesquisa: Qual a percepção dos alunos iniciantes e concluintes do curso de Ciências 

Contábeis sobre as oportunidades do mercado de trabalho? 

 

4.1 PERFIL DOS ESTUDANTES 

 

Dentre as turmas pesquisadas do 2º, 7º e 8º períodos dos turnos da manhã e noite das 

modalidades presencial e semipresencial/GEX, obtiveram-se um total de 276 alunos que 

participaram da pesquisa. Com base nos questionários aplicados, foi constatado que tanto os 

alunos que estão iniciando como os que estão concluindo, considerável parte da amostra é 

composta do sexo feminino representando 57%, para 43% do sexo masculino. Para os alunos 

que estão iniciando o curso, o volume dos que tem a idade entre 15 a 25 anos representa um 

percentual de 58,7%, contra 26,9% dos que tem a idade entre 26 a 35 anos, e um percentual de 

13,8% para os que tem idade entre 36 a 50 anos, e 0,6% para os que tem acima de 50 anos.  

Diferente da situação anterior com as turmas iniciantes, o número de discentes que 

predomina na faixa etária do que estão concluindo o curso, é representado por 39,4% para os 

que tem idade entre 26 a 35 anos, e, os que tem de 36 a 50, anos representam um percentual de 

29,4%. Destaca-se que, somente 23,9% é representado por alunos com idade de 15 a 25 anos e 

6,4% do que tem acima de 50 anos de idade. Com isso, verifica-se uma inclusão tardia dos 

alunos para buscar uma graduação, levando em consideração que o curso de Ciência Contábeis, 

tem duração de 4 anos, sendo que tais alunos estão chegando a concluir o nível superior a partir 

dos 25 anos de idade, conforme mostra no Gráfico 1. 
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          Gráfico 1 – Faixa etária. 

          Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 No que envolve a posição no mercado de trabalho, 75% dos entrevistados estão 

devidamente empregados, sendo que destes, apenas 37,7% trabalham em alguma das áreas da 

contabilidade, isso significa um percentual de um pouco mais de 60% dos alunos que não 

trabalham na área contábil. Dos alunos do turno da manhã o nível é ainda menor, representa 

apenas 3,9% do total dos alunos que trabalham na área, para Marion (2009a), o formado em 

contabilidade dispõe de várias áreas para atuação no mercado, além disso tem a vantagem de 

estabilidade mesmo em tempos de crise, pois independente do cenário econômico vigente, as 

organizações necessitam de um contador.  

Quando perguntado, se o discente encontrava-se preparado para atuar em algumas das 

áreas da contabilidade, quase 60% dos entrevistados responderam que estão preparado para 

atuar em escritórios de contabilidade, em segundo lugar, com 29,7% a área de atuação é a 

contabilidade interna das empresas, logo depois temos a área de auditoria com 17,4%, perícia, 

contabilidade pública e planejamento tributário com uma média de 10% cada, e com o menor 

índice encontra-se a área de docente com um pouco mais de 7% dos entrevistados, como mostra 

o gráfico 2. 
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Gráfico 2 - Áreas no qual os alunos encontram-se preparados para atuar. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

4.2 O MERCADO E SUAS PERSPECTIVAS PROFISSIONAIS 

  

Os discentes foram questionados sobre o que achavam da profissão contábil, e como 

mostra no Gráfico 3, boa parte dos entrevistados concordam com o crescimento da profissão, 

sendo representado por quase 90% da população. Por outro lado, levando em consideração aos 

que dizem que estar preparados para o mercado de trabalho, 74,3% afirmam que estão 

preparados para o mercado, contra apenas 25,7% que se considera que ainda não estão 

preparados para o mercado. Percentual significativo dos alunos, respondeu que depois de 

formado, o profissional da contabilidade tem várias áreas para se especializar, sendo 

representado por um grupo de mais de 96% da amostra em questão. Quando perguntado se o 

discente tem pretensão de abrir o seu próprio escritório, 70,3% dos alunos afirmam que em 

futuro próximo, pretende abrir o seu próprio escritório de contabilidade, mas comparando os 

alunos iniciantes e concluintes, os que estão iniciando a graduação, esse índice representa 

80,8%. Já os alunos que estão no final de sua graduação esse índice cai para 54,1%. Dos 

pesquisados 88% afirmaram que pretendem prestar concurso público. 
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          Gráfico 3 – O mercado e as perspectivas profissionais. 

          Fonte: Dados da pesquisa. 

 

4.3 A PROFISSÃO CONTÁBIL 

 

 Outro fator de grande relevância na pesquisa, se encontra na elaboração de 

questões, nas quais foram abordadas sobre a profissão contábil, com uma escala de resposta que 

vária de discordo totalmente, discordo, neutro, concordo e concordo totalmente.  

 Quando os discentes, foram questionados se há uma percepção positiva sobre a 

remuneração para o profissional da contabilidade, tanto os alunos iniciantes como os 

concluintes concordam, com um percentual de 33%, embora a mesma quantidade dos 

entrevistados se dizem neutro sobre a percepção positiva referente a remuneração. Grande parte 

da amostra concorda, que o profissional da contabilidade tem sim grande importância para as 

organizações, frisando que 61,2% disseram que concordam totalmente e que 31,2% concordam 

com esse questionamento sobre a importância do contador nas organizações, já um pequeno 

grupo que não atinge pouco mais que 7% da amostra responderam que discorda totalmente, 

apenas discordam e ficaram neutros nas respostas.  

Grande parte dos alunos afirmam que o ingresso no curso, é uma opção para se inserir 

com mais facilidade no mercado de trabalho, com um percentual de quase 60%, nas demais 

respostas houve um impasse que variam de 13%, e para os que se diz neutros nas respostas esse 

percentual é de 26%. Sobre o que envolve o mercado de trabalho oferecer boas oportunidades 
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de emprego, isso se confirma na amostra que responderam o questionário com um total de 

69,6% dos entrevistados.  

Segundo Cavalcante, Pilla e Obalski (2014) a maioria dos estudantes confirmam que o 

profissional da contabilidade tem boas oportunidade de emprego, e que o mercado de trabalho 

vem crescendo. Os estudantes também afirmam que é de extrema importância o domínio de 

outro idioma para ser um diferencial competitivo no mercado de trabalho, esse pensamento 

parte tanto dos que estão no início da graduação, como os que estão concluindo, com uma 

maioria significativa de 86,6%. Quase 55% da população concorda que a profissão de contador, 

apresenta uma posição de destaque perante a sociedade, e apenas 19% não concordam com essa 

colocação. E a grande maioria, com quase 90% dos alunos, concordam sobre a importância de 

uma pós-graduação, e com isso almejam um aumento da remuneração e de seu crescimento 

profissional, conforme demonstra o Quadro 2. 

 

PERGUNTA DT D N C CT NR 

Você tem uma percepção positiva sobre a remuneração 

paga ao profissional contábil? 
9% 19% 33% 33% 5% 1% 

Em sua opinião o profissional da contabilidade tem 

importância significativa para as organizações?  
1% 3% 3% 31% 61% 0% 

Na sua percepção a escolha pelo curso de Ciências 

Contábeis é uma opção para ingressar mais fácil no 

mercado profissional? 

1% 14% 26% 42% 17% 1% 

Na sua percepção o mercado profissional apresenta boas 

oportunidades de emprego? 
1% 11% 17% 54% 16% 1% 

Na sua percepção o domínio de outro idioma representa 

um diferencial competitivo frente no mercado atual? 
1% 3% 8% 36% 51% 1% 

O profissional contábil apresenta posição de destaque na 

sociedade? 
4% 16% 27% 39% 14% 1% 

Na sua percepção o ingresso em um curso de Pós-

graduação favorece o aumento da sua remuneração e 

crescimento profissional? 

1% 5% 6% 39% 50% 0% 

 

Quadro 2 – A profissão contábil. 

Nota: DT – Discordo Totalmente; D – Discordo; N – Neutro; C – Concorda; CT – Concorda 

Totalmente; NR – Não Respondeu 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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4.4 O ENSINO DA CONTABILIDADE E A ESTRUTURA DO CURSO 

 

Gráfico 4 – Motivos que contribuiram a escolher cursar Ciências Contábeis. 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015.  

 

Os estudantes também afirmam quanto ao ensino da contabilidade e a estrutura do curso, 

no que se referem aos motivos que levaram a escolher o curso de Ciências Contábeis, como 

podemos observar no gráfico 4. Dentre os motivos que tiveram maior influência na escolha 

estão as oportunidades de emprego e o crescimento da profissão contábil com mais de 50% das 

respostas. Rêgo e Andrade (2010), afirmam que um dos principais motivos que levam os alunos 

a escolher cursar Ciências Contábeis é a perspectiva de empregabilidade. O outro ponto que foi 

observado, é o interesse em prestar concurso público, com um índice de um pouco mais de 

40%, já que na área da contabilidade goza várias oportunidades para concorrer a cargos 

públicos. E com uma média de 30% dos entrevistados, afirmam que um dos motivos foram em 

relação ao horário do curso, as influências de familiares e amigos, e também para conquistar 

um diploma de nível superior. 
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Gráfico 5 – Motivos que levaram a escolher a IES. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Quando indagados sobre os motivos que levaram a escolher a Referida Universidade, 

como a instituição para a graduação do curso de Ciências Contábeis. Observa-se, através do 

Gráfico 5, um dos fatores que mais influenciaram na escolha é pelo ensino de qualidade, com 

uma aceitação de 46% dos alunos, e em seguida, vem a aceitação no mercado profissional com 

 39,8%. Além disso, com uma média de 30% dos alunos, afirmaram que um dos motivos 

que levaram a escolher a Referida Universidade foi a localização e a estrutura física, já 20% 

dos entrevistados a resposta encontrada foi a indicação de amigos e/ou familiares e o corpo 

docente da instituição. Outro ponto de destaque da Instituição de Ensino, com uma margem não 

muito significativa, sendo representada por apenas 9% dos alunos, afirmaram que os motivos 

foram a obtenção de bolsas de estudos.  
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        Gráfico 6 – As dificuldades encontradas no exercício da profissão. 

 

        Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O Gráfico 6, evidencia em números a posção dos discentes sobre as dificuldades 

encontradas pelos alunos para o exercício da profissão, no qual foi verificado um índice de 

quase 40% para a falta de prática. Logo em seguida, foi verificado que mais de 80% afirmam 

que as aulas do curso são mais teóricas do que práticas, e com pouco mais de 35% dos alunos 

reclamam da falta de valorização do profissão contábil. Posteriormente, se observa com quase 

30%, destaca as dificuldades de um mercado bastante competitivo, a baixa remuneração e as 

mudanças constantes da legislação. 

O Quadro 3 foi elaborado com o intuito de idetificar a percepção dos discentes, sobre 

assuntos assuntos relevantes, e que versão, sobre o ensino e a estrutura curricular do curso de 

ciencias contábeis. 

O ENSINO E A ESTRUTURA DO CURSO SIM NÃO 
NÃO 

RESPONDERAM 

NECESSÁRIO DOMINAR A MATEMÁTICA 51,4% 46,7% 1,9% 

NECESSÁRIO AS DISC. DE HUMANAS: 

SOCIOLOGIA, PSICOLOGIA, MEIO AMBIENTE E 

SUSTENTABILIDADE 

70,6% 27,1% 2,3% 

OS CONTEUDOS DE DIREITOS SÃO 

IMPORTANTES 
94,6% 3,3% 2,1% 
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Quadro 3 – O ensino e a estrutura do curso. 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Como é demonstrado no Quadro 3, a maioria dos entrevistados concordam e acham 

necessário o domínio da matemática, com um percentual de 51,4%, sendo que um número bem 

significativo afirma que não há tanta importância dominar a matemática para exercer a profissão 

de contador. Quando questionados sobre as disciplinas da área de humanas, que complementam 

a grade curricular da instituição, como sociologia, psicologia, direito e cidadania, meio 

ambiente e sustentabilidade, 70,6% afirmaram que não consideram essas disciplinas de tão 

importância assim.  

Em comparação com o questionamento sobre as disciplinas aplicadas de direito, como 

direito tributário, direito comercial, direito trabalhista, entre outros, onde os alunos confirmam 

a importância dessas disciplinas na grade curricular, com um percentual de aprovação de quase 

95% dos entrevistados, já que o profissional utiliza desses aprendizados do direito com 

frequência no seu dia-a-dia. Com quase 90% de aceitação, os alunos concordam com a 

aplicação do exame de suficiência para atestar a qualidade técnica do profissional contábil. 

 Dos dados pesquisados referente a percepção dos alunos, 83,7% se diz satisfeito com a 

escolha do curso, esse percentual é um pouco mais elevado aos alunos que estão iniciando o 

curso, sendo representado por 91% da população e para os alunos que estão concluindo a sua 

graduação esse percentual cai para 72,5% dos entrevistados, significando que ao longo do curso, 

muitos deles estão concluindo a graduação sem ter uma perspectiva positiva sobre o curso.  

Sobre o que envolve a importância da utilização de um software contábil nas disciplinas 

especificas, com uma maioria de pouco mais que 95% afirmam a necessidade desse meio de 

aprendizado, isso explica o resultado de que as aulas do curso são mais teóricas do que práticas, 

para a maioria a contabilidade é mais fácil se aprender na prática. 

 

 

 

 

IMPORTÂNCIA DO EXAME DE 

SUFICIÊNCIA 
87,1% 10,5% 2,4% 

ESTA SATISFEITO COM A ESCOLHA DO 

CURSO 
83,7% 14,5% 1,8% 

IMPORTÂNCIA DE UM SOFTWARE 

CONTÁBIL NAS DISC. ESPECÍFICAS 
95,3% 2,5% 2,2% 



 
 

773 
 

UERN | Mossoró – RN, 02 a 06 de setembro de 2019 
VI CONgest – Congresso de Economia & Gestão 

5 CONCLUSÃO 

Com o propósito de avaliar os discentes do curso de Ciências Contábeis da Ensino 

Superior de Natal/RN, e posteriormente, a uma conclusão sobre a percepção dos alunos, aliada 

a uma visão de atuação positiva, por parte dos mesmos, na hora da formação profissional ética 

e comprometida com o bem-estar das organizações. Face ao exposto, o presente estudo foi 

elaborado com o objetivo de identificar as necessidades e as perspectivas dos alunos iniciantes 

e concluintes sobre o mercado de trabalho, com isso avaliar a percepção dos alunos sobre o que 

o mercado de trabalho na área da contabilidade exige para os futuros profissionais, analisando 

a adequação da estrutura curricular do curso de Ciências Contábeis da Ensino Superior de 

Natal/RN, em relação as necessidades requisitadas pelo mercado de trabalho aos alunos. 

Entre os principais resultados com a conclusão das análises, embora que a grande 

maioria dos alunos ainda não trabalha em algum setor da contabilidade, podemos afirmar que 

tanto os alunos iniciantes como os que estão concluindo, tem ciência do crescimento da 

profissão contábil. Sobre isso, as diversas áreas para atuação depois de formados, que podem 

ser tanto nas áreas dos setores privados, mas também nos setores públicos, sendo que grande 

número dos entrevistados, pretendem concorrer à carreira no setor público, prestando concursos 

públicos. Já alguns em um futuro próximo, pretende abrir o seu próprio escritório de 

contabilidade, e dos discentes pesquisados, uma pequena parte tem interesse em ingressar na 

carreira de docente. 

No âmbito de analise da profissão contábil, mesmo com a percepção positiva sobre a 

importância do contador para as organizações, a uma discordância sobre a remuneração 

recebida pelo profissional da contabilidade, já que apenas 38,4% dos alunos confirmam ter uma 

boa percepção no envolve a remuneração do profissional da contabilidade. Os mesmos, dão 

credibilidade a necessidade de uma pós-graduação, influenciando assim tanto na formação do 

profissional, como também na percepção positiva em relação a remuneração. E com um pouco 

mais de respondentes, 85% afirmaram que o domínio de outro idioma é de extrema importância, 

representando um diferencial competitivo para o mercado atual. 

Um dos fatores relevantes que contribuíram para a escolha do curso é a empregabilidade 

e o crescimento profissional, e em relação aos motivos que levaram os alunos a escolher o curso 

de Ciências Contábeis na Instituição de Ensino Superior de Natal/RN, o primeiro fator foi o 

ensino de qualidade e também boas referências com melhor aceitação no mercado. Os alunos 

percebem que a falta de prática no curso, contribuem para as dificuldades encontradas no 
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exercício da profissão, já que 82% dos pesquisados concordam que as aulas são mais teóricas 

do que práticas, com isso consideram importante a utilização de um software contábil nas 

disciplinas especificas, já que para todo estudo prático, tem uma teoria relevante por trás dessas 

informações. Embora exista ainda uma pequena parte que acreditam ser importante as 

disciplinas da área de humanas, 70,6% dos entrevistados não consideram essas disciplinas como 

importantes para a contribuição positiva na formação acadêmica, já as disciplinas de Direito 

tem uma grande aprovação entre os alunos, e que 83,7% esta satisfeito com a escolha do curso. 

De modo geral, considera-se, por fim, sobre a percepção dos alunos em relação ao 

crescimento do mercado, a importância da contabilidade nas organizações, sabendo que através 

de uma informação contábil coerente, é possível alcançar positivamente informações revestidas 

de relevância tanto para fins gerenciais, como para os que necessitam de alguma forma as 

informações contábeis.  

Sugere-se como continuação do estudo, a ampliação da pesquisa, nas demais instituições 

de ensino superior, para coletar informações sobre a percepção dos alunos sobre a profissão 

contábil, e em relação aos cursos de Ciências Contábeis, tanto no Estado do Rio Grande do 

Norte, como para os demais estados do Brasil. 
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Resumo 

 

O objetivo dessa pesquisa foi verificar a percepção dos Contadores de Mossoró em relação a 

ética de acordo com os princípios listados no Código de Ética do Profissional Contábil. A 

pesquisa é caracterizada como descritiva e qualitativa, onde os dados foram coletados por meio 

de questionário online, enviado para os profissionais contábeis através de meios de 

comunicação. Dos 568 Contadores registrados no Conselho Federal de Contabilidade 35 

participaram da pesquisa. Os resultados evidenciaram que há percepção da ética nos 

profissionais contábeis de acordo com os princípios, mas que ainda precisam de ajustes, 

principalmente no ponto em que procura a valorização da classe contábil e no envio de 

declarações zeradas para não gerar multas. Verifica-se a necessidade de elevar os estudos para 

descobrir por que a classe se ver tão desvalorizada. 

 

Palavras-chave: Ética profissional. Conselho de Ética do Profissional Contábil (CEPC). 

Contabilidade. 

 

Abstract 

 

The objective of this research was to verify the perception of the Mossoró Accountants in 

relation to ethics in accordance with the principles listed in the Accounting Professional Code 

of Ethics. The research is characterized as descriptive and qualitative, and the data were 

collected through an online questionnaire, sent to the accounting professionals through the 
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media. Of the 568 Accountants registered at the Federal Accounting Council 35 participated in 

the survey. The results showed that there is a perception of ethics in accounting professionals 

according to the principles, but they still need adjustments, especially at the point where it seeks 

the valuation of the accounting class and the sending of zero declarations so as not to generate 

fines. There is a need to raise the studies to find out why the class is so devalued. 

 

Keywords: Professional ethics. Accounting Professional Ethics Board (CEPC). Accounting. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 A transgressão de regras morais no ambiente contábil traz consequências negativas, para 

o profissional e para o cliente, onde uma informação incorreta gera sérios problemas. A 

profissão contábil infelizmente é frequentemente exposta em escândalos que envolvem a ética. 

De acordo com Lima et al. (2014), o profissional contábil lida em seu cotidiano com diversas 

oportunidades de cometer tais infrações, pois o mesmo tem todo o acesso da empresa e suas 

informações sigilosas. Para Nascimento et al. (2010), a ética na formação profissional torna-se 

imprescindível, diante da demanda pela honestidade e transparência dos seus atos. 

  Os futuros profissionais na área contábil têm que buscar uma boa conduta, exercendo 

suas atividades sempre de acordo com os preceitos éticos.  Segundo Lisboa (1997), a ética é um 

suporte que fortalece a sociedade, é a garantia de sobrevivência da profissão, em que sem a 

mesma não há uma estrutura firmada. Neste sentido, o profissional que está em formação tem 

de compreender os princípios éticos com relação a profissão contábil e para isso acontecer os 

estudantes precisam de uma base forte presente ao longo da graduação, pois o aprendizado 

serve como influência na postura ética dos futuros profissionais. 

  Dessa forma o trabalho surge com a seguinte questão: Qual a percepção dos Contadores 

de Mossoró em relação à ética de acordo com os princípios listados no Código de Ética do 

Profissional Contábil? O objetivo geral consiste em verificar a percepção dos Contadores de 

Mossoró em relação à ética de acordo com os princípios listados no Código de Ética do 

Profissional Contábil.   

  O estudo torna-se relevante por evidenciar a percepção dos contadores de Mossoró a 

respeito da ética na prática de suas atividades profissionais e permitindo uma ponderação em 

seu caráter. Diante disso, há uma necessidade de informar como o profissional lida com a 

honestidade, sendo que a ética sempre tem que está presente nas decisões e situações que ocorre 

no cotidiano do contador. Nesse sentido, a pesquisa contribui com os profissionais contábeis na 

sua atuação, buscando um maior entendimento da ética profissional e analisando a postura de 

acordo com preceitos do Código de Ética. Destacando também um pouco da qualidade do 

ensino e suas deficiências, pois muitos profissionais ingressarão no mercado sem um 

aprofundamento das posturas éticas e antiéticas ao longo de sua formação. 

  Para o desenvolvimento do trabalho foram feitas pesquisas de campo com perguntas 

fechadas, buscando compreender a visão, o perfil e como o profissional procura agir em 

determinadas situações. A pesquisa é considerada descritiva e qualitativa. A estrutura 

metodológica do trabalho foi enfatizar os conceitos e seus aspectos a respeito da ética e da 

profissão contábil, a relevância do código de ética profissional, métodos e classificação de 

pesquisa para analisar os dados que foram desenvolvidos ao longo do estudo.  
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  O artigo está em dividido em 5 partes, iniciando pela introdução, seguido pelo 

referencial teórico e a metodologia. Na parte 4 inicia-se a análise de dados, seguido pelas 

considerações finais e por fim as referências bibliográficas citadas no estudo. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 Este tópico irá apresentar conceitos da Ética e Moral, abordando a profissão contábil 

junto com o Código de Ética, fraudes e suas penalidades, procurando fazer uma breve análise 

do ensino da ética no curso de graduação de ciências contábeis. 

 

2.1 ÉTICA E MORAL 

 

 A Ética e a Moral caminham juntas, não tem como falar de uma sem associar a outra, 

muitas vezes causando confusão na etimologia, onde está tem origens diferentes e significados 

iguais (MORAES; BENEDICTO, 2003). A ética é de origem grega (ethos), seu conceito baseia-

se em costume, modo de agir e caráter, já a moral vem do latim (mores), que quer dizer bons 

costumes, conduta humana e caráter obrigatório. Sendo assim, ambas são um conjunto de 

normas com aprovação da sociedade para ser utilizadas pelo homem no dia a dia. 

 O homem necessita de regras para o seu desenvolvimento, a ética e a moral traz 

reflexões para o comportamento do mesmo com a sociedade, em que irá tomar decisões para 

serem utilizadas tanto para o bem como para o mal. De acordo com Silva et al (2015) a ética e 

moral podem ser utilizadas como sinônimos, mas com diferenças na literatura clássica, pois a 

ética remete no que é certo, na conduta humana e a moral são ações do cotidiano do homem. 

Então, a ética examina as normas utilizadas na moral em uma sociedade, indicando se está na 

forma correta ou não. 

 Segundo Kraemer (2001), embora a ética e moral sejam sinônimos, ambas possuem 

significados distintos, pois enquanto a ética baseia-se no modo em que o ser humano se 

comporta tanto na vida pessoal como profissional, a moral é uma questão de consciência, pode 

levar tanto para o lado certo como errado, vai depender da conduta de cada pessoa. 

 Os costumes de uma sociedade sempre estarão ligados a ética e a moral, o convívio das 

pessoas sempre irão induzir a prática, suas ações definem o que realmente querem seguir. A 

ética nos permite questionar e analisar a respeito das regras impostas na sociedade e cabe ao 

indivíduo adapta-se ou ferir os preceitos dados. Para Platão (2008), a ética sempre estará 

associada ao bem com suas definições, já a moral vem com os costumes criados e moldados de 

acordo com cada sociedade e com o tempo, partindo das ideias da ética. 

 

2.2 A ÉTICA E A PROFISSÃO CONTÁBIL 

 

 Em virtude da competitividade entre as empresas, a profissão contábil passou a exigir 

mais do seu profissional, principalmente no que diz respeito ao comportamento ético, pois a 

área contábil tem acesso a todas as informações que podem expor a empresa e seus usuários, 

por meio de registros, relatórios e demonstrativos. Lima et al (2014) mencionam que essas 

informações privilegiadas acabam sendo utilizadas na tomada das decisões, necessitando sigilo 

por parte do profissional e uma postura ética, para assim ter um bom desempenho na profissão 

e um cargo de confiança. 

 A conduta ética sempre tem que ser mantida pelo profissional contábil, que certamente 

sabe de todos os princípios existentes no Código de Ética Profissional, mas infelizmente assim 
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como em qualquer outro ambiente tanto social como de trabalho, existem pessoas que são 

gananciosas, que acabam fazendo de tudo para alcançar o objetivo desejado e assim trazendo 

uma falsa ilusão de benefícios. Mas, as fraudes por mais que demorem a serem identificadas, 

um dia acaba aparecendo e trazendo investigações por partes dos Órgãos envolvidos e fazendo 

com que o profissional perca credibilidade perante a classe (ALMEIDA, 2011).     

 A regulamentação da profissão contábil foi feita mediante a publicação no Diário Oficial 

da União do decreto nº 20.158, de 30 de junho de 1931, mas somente em 1945, a profissão 

entrou na universidade sendo considerada uma carreira, do qual foi criada a faculdade de 

Ciências Contábeis (PELEIAS et al, 2007). No ano de 1946 houve a criação do Conselho 

Federal de Contabilidade (CFC) e os Conselhos Regionais (CRCs), de acordo com o Decreto-

Lei nº 9.295/46 (BORGES; MEDEIROS, 2007). Os órgãos foram criados para regulamentar as 

normas e atos da profissão, e também para representação dos profissionais. 

 A profissão contábil é de extrema relevância e espera-se uma conduta correta por parte 

dos profissionais contábeis, transparecendo e sendo responsável por todos os seus atos. Lopes 

et al (2006) salientam que o contador não deve abrir mão da sua conduta ética no que diz 

respeito ao seu trabalho, sempre utilizando seu conhecimento técnico, diante da 

competitividade. O papel do profissional contábil é trazer a eficácia, ter responsabilidade e um 

bom desempenho em sua atividade. Segundo Marion (2009) a contabilidade auxilia em todas 

as informações úteis dentro e fora da empresa. 

 A tomada de decisão para um profissional contábil torna-se bastante difícil, em razão 

da complexidade que envolve a ética e a antiética, as normas são bem relevantes para a 

formação do profissional contábil, pois com elas vem o respeito a conduta ética e os preceitos 

estabelecidos pelo Conselho de Classe. A ética profissional, trata dos deveres e direitos que 

estão regulamentados, é um estudo relativo as atividades profissionais. Segundo Silva e 

Figueiredo (2007), a ética é uma atividade que induz a uma boa conduta do indivíduo na sua 

profissão. Ainda conforme Lima et a (2014), os padrões de condutas na atividade profissional 

para ter uma boa reputação perante a sociedade, deverão sempre seguir as normas que estão 

estabelecidas no código de ética para ações que envolvam uma tomada de decisão junto ao 

comportamento ético. 

 A postura ética no ambiente contábil é fundamental para aumentar a credibilidade no 

seu trabalho. Silva e Figueiredo (2007) argumentam que e necessário que contador tenha um 

comportamento ético íntegro em suas relações, pois dessa forma estará contribuindo de maneira 

positiva para com a classe e a vida da empresa. Então, o profissional deve defender seus 

princípios e aplicar no cotidiano, sempre agindo de forma justa e consistente. Quando um 

indivíduo sabe executar sua profissão de forma correta, ele acaba recebendo admiração e 

confiança das pessoas, tornando sua imagem com prestigio (ANTONOVZ et al, 2010).  

 O contador além de sua formação acadêmica necessita de outras ferramentas no 

mercado de trabalho que a cada instante torna-se mais competitivo. Segundo Cavalcante (2009) 

em sua pesquisa com estudantes de contabilidade, entre iniciantes e concluintes com idades de 

17 a 30 anos, foi observado que a grande maioria acredita na necessidade da consciência na 

conduta ética profissional e que pode ser um diferencial na profissão, onde apenas 3% dos 

entrevistados discordaram da afirmação. O agir ético do contador deve tomar como base o 

Código de Ética do Contabilista, sempre buscando está dentro das normas. 

 

2.3 O CÓDIGO DE ÉTICA DO PROFISSIONAL CONTABILISTA 
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 O Código de Ética Profissional corresponde aos direitos e deveres que funcionários de 

uma determinada instituição devem seguir. De acordo com Sá (2001) toda sociedade, em que 

tem um volume de pessoas em torno de um objetivo, possui um Código de Ética, que é utilizado 

por estas que estão dentro do grupo e também as pessoas que estão fora. Para o Código de Ética 

funcionar em uma instituição, deve-se investir na divulgação e orientação com o 

acompanhamento dos gestores, assim as pessoas acabam se organizando, praticando e 

compartilhando os padrões éticos que foram definidos pelo órgão. 

 Para Answers (2009), um acordo explicito entre um mesmo grupo social tem como 

objetivo deixar claro pensamentos e estabelecer uma individualidade na política e no âmbito 

social, assim o empenho para agir de acordo com a ética profissional se torna maior e fica de 

acordo com os princípios pessoais. 

 A sociedade utiliza o Código de Ética Profissional como guia para agir com seus 

princípios. Conforme Alves et al (2007), os códigos dispõem de um caráter comum entre as 

pessoas, as normas são estabelecidas entre membros da classe profissional, sendo que todos 

devem respeitar as regras que são geradas. O comportamento de um profissional é um 

instrumento para o uso da ética, é fundamental conseguir a consciência individual para poder 

ter uma reflexão na sua conduta e assim prosseguir para conseguir uma consciência em grupo. 

 A criação do Código de Ética Profissional, com suas virtudes e partilhado com códigos 

de outras profissões possui um teor filosófico, onde cada um tem sua própria definição no seu 

estatuto e agem de acordo com suas características (NASCIMENTO et al, 2010). Segundo 

Alves (2005), não há garantia que a organização siga as regras estabelecidas pelos órgãos 

normativos, pois o que tem escrito no código não garante que as empresas vão seguir 

corretamente os instrumentos que ali são impostos para assegurar uma conduta correta.  

 Assim, o Código de Ética sempre tenta assegurar normas para o bem-estar das pessoas 

e profissionais, adotando medidas para evitar o não cumprimento das regras. Nele, além de 

conter as obrigações, tem que informar todos os direitos dos profissionais de cada área, para 

assim dispor de um bom comportamento (KRAEMER, 2001). Com relação aos profissionais 

da contabilidade, o Código vem com o intuito de justificar o exercício da profissão, informando 

o certo e errado e desempenhando um papel fundamental na sua regulamentação. 

 O Código de Ética do Profissional (CEPC) contabilista foi aprovado pela Resolução do 

Conselho Federal de Contabilidade – CFC nº 290/70, de 04 de setembro de 1970, sua última 

alteração foi em outubro de 1996, pela Resolução de nº 290/70 do Conselho Federal de 

Contabilidade. Sá (2014) acredita que para não existir conflitos e evitar que o bom profissional 

suje seu nome, o Código de Ética deve existir para eliminar todas as dúvidas existentes a 

respeito do comportamento a ser usado. Sendo assim, os princípios irão estabelecer formas de 

o profissional agir perante seus colegas e com a empresa, sendo eficaz e fazendo um trabalho 

honesto e transparente.  

 Os princípios que norteiam a conduta do profissional contábil estão expostos no CEPC, 

que compõem todos os direitos e obrigações, contendo valores dos serviços profissionais e 

como o contabilista deve agir com seus colegas e à classe, além de  informar as penalidades 

caso aja infração. Um comportamento ético e honesto de um profissional contábil, em seus 

vínculos com as pessoas e empresas, contribui para um ambiente saudável para com a classe 

(SILVA; FIGUEIREDO, 2007). 

 A resolução CFC Nº 803/96 do dia 10 de outubro de 1996, informa em seu capitulo I 

que o CEPC tem como objetivo fixar a forma dos profissionais agirem no ambiente profissional. 

No capítulo II informa os deveres e obrigações do profissional, assim como guardar sigilo em 

determinadas situações, procurar saber de todas as informações antes de opinar, facilitar meios 



 
 

782 
 

UERN | Mossoró – RN, 02 a 06 de setembro de 2019 
VI CONgest – Congresso de Economia & Gestão 

ilícitos para seus clientes, não cumprir prazos estabelecidos pelo Conselho Regional de 

Contabilidade, deixar de apresentar documentos quando necessário e atender a fiscalização dos 

conselhos tanto Regional quanto Federal. 

 De acordo com a resolução CFC Nº 803/96 do dia 10 de outubro de 1996 em seu capítulo 

III, trata do valor dos serviços profissionais, onde mostra como o profissional contábil deveria 

agir perante os valores estabelecidos nos sindicatos. No artigo 6º informa como contador deve 

fixar os valores dos serviços, informando os pontos que o contador exerce em sua profissão. No 

capítulo III, vem falando de como os contadores entram em conflito com os valores que são 

estabelecidos. O Artigo 3º vem evidenciando em seus incisos algumas das proibições no 

trabalho do contador (CÓDIGO DE ÉTICA PROFISSIONAL DO CONTADOR, 1996).  

 O Sindicato dos Contabilistas no Estado do RN estabelece alguns valores mínimos para 

o profissional contábil seguir, ficando livre para cada tipo de estabelecimentos, sendo alguns 

dos valores de serviços oferecidos pelos profissionais contábeis (SINDCONT, 2017). 

 Na resolução do CFC Nº 803/96 do dia 10 de outubro de 1996 em seu capítulo IV, são 

aplicados os deveres em relação aos colegas e à classe, onde mostra a conduta e o respeito que 

deve ser mostrado perante aos colegas de trabalho, sempre mostrando um espírito de 

solidariedade, evitando desentendimentos no ambiente de trabalho, no capítulo V, fala das 

penalidades que podem ser aplicadas por desrespeitos, por partes dos contabilistas (BRASIL, 

1996). Para Kraemer (2001, p. 42) “o código deve ser conhecido pela sociedade, como um 

instrumento de apoio para prática profissional e para evolução do nosso comportamento, sendo 

de conhecimento destas sanções que podem provocar um afastamento de ditas normas”. 

 

2.3.1 Fraudes e Penalidades Contábeis 

  

 A fraude é definida como algo ilícito, quando alguém acaba agindo com má fé em 

determina situação, com a finalidade de prejudicar algo ou alguém. A fraude contábil resulta de 

alterações de registros e documentos, não informando transações nos registros, e algumas 

práticas contábeis indevidas (OLIVEIRA; NAVES, 2009). 

 Existem três motivos para que as pessoas cometam a fraude, sendo estes a 

racionalização, onde a pessoa que fez a fraude pede desculpa para si mesmo; a pressão, que 

pode ser provocada por alguma questão financeira ou familiar e a oportunidade que é quando o 

indivíduo comete e oculta à fraude (BARROS, 2003). 

 A utilização da contabilidade em fraudes está cada dia maior, com isso o Conselho 

Federal começou a adotar medidas com o intuito de evitar tais crimes. Segundo Fortes (2005), 

quando se trata da ética do profissional contábil, existem princípios para serem seguidos e 

aqueles que não cumprirem devem sofrer penalidades. Dentre tais penalidades pode mencionar 

a cassação do registro profissional contábil, podendo chegar até a prisão. Mesmo com todas as 

normas e leis existentes ainda se encontra muitos casos que ficam impunes, principalmente 

quando envolve nomes de pessoas influentes. Para Oliveira e Naves (2009), à falta de 

determinadas punições, faz com que muitas vezes se tenha a continuidade dos atos fraudulentos. 

 Nos últimos anos surgem constantes notícias de fraudes no país, apesar de sempre terem 

existido, esses acontecimentos começaram a ganhar mais repercussão na atualidade. Segundo 

Murcia e Carvalho (2007), a fraude é um ato enganoso e programado, que tem como objetivo 

aproveita-se com o estrago cometido por terceiros, onde são motivadas para agradar ao seu 

cliente e assim permanecer com o determinado serviço, porém a omissão destes atos 

fraudulentos acabam impactando os resultados das empresas.  



 
 

783 
 

UERN | Mossoró – RN, 02 a 06 de setembro de 2019 
VI CONgest – Congresso de Economia & Gestão 

 Na visão de Oliveira e Naves (2009), a contabilidade vem sendo utilizada com o intuito 

de cometer fraudes nas organizações, tanto no Brasil como em outros países, pois os acessos às 

demonstrações contábeis são bastante interessantes para o uso nos negócios. Depois do aumento 

de notícias envolvendo fraudes, o CFC resolveu criar um código de ética profissional, para 

assim tentar garantir a ordem na classe contábil. 

De acordo com a resolução do CFC Nº 803/96 do dia 10 de outubro de 1996. O Código 

de Ética do Profissional Contábil cita alguns termos relacionados a fraudes e penalidades: 
Art. 3º. No desempenho de suas funções, é vedado ao Profissional da Contabilidade: 

III – auferir qualquer provento em função do exercício profissional que não decorra 

exclusivamente de sua prática lícita; 

X – Prejudicar, culposa ou dolosamente, interesse confiado a sua responsabilidade 

profissional; 

XIII – aconselhar o cliente ou o empregador contra disposições expressas em lei ou 

contra os Princípios de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade 

editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade; 

Art. 12. A transgressão de preceito deste Código constitui infração ética, sancionada, 

segundo a gravidade, com a aplicação de uma das seguintes penalidades: 

I – Advertência Reservada; II – Censura Reservada; III – Censura Pública. 

 

        O Código de Ética do Profissional Contábil informa todas as diretrizes para um 

profissional seguir, como também as consequências das escolhas não apropriadas. Porém 

mesmo com todas as leis impostas, normas e penalidades, ainda existem profissionais que 

preferem aderirem às fraudes e muitas dessas continuam com seus responsáveis sem a devida 

punição (OLIVEIRA; NAVES, 2009). 

 

2.4 ENSINO E A ÉTICA NA CONTABILIDADE 

 

 Os primeiros conceitos que são passados na graduação do curso de ciências contábeis é 

relacionado aos interesses do contador e dentro desses conceitos vem à ética. O estudo da ética 

se torna relevante, pois as pessoas precisam de uma orientação de como agir na vida profissional 

e com a sociedade (MORAES; SILVA; CARVALHO, 2010). 

 A aprendizagem é um procedimento que ao longo dos anos vai complementando as 

falhas existentes. O professor tem o papel fundamental de transferir todo o conhecimento na 

sala de aula, fazendo com que o aluno alcance pontos importantes para o futuro. Segundo 

Marion (2009), a educação para os futuros profissionais deveria produzir uma vasta relação de 

competência e estudo.  

O aluno e o professor têm uma relação de reciprocidade, do qual um depende do outro 

para o ensino fluir, onde Santos (2003) complementa falando que ensinar transforma-se em 

arte, quando o educador sabe escolher as técnicas e os recursos mais adequados para o seu 

público. 

 De acordo com Lima et al (2014), é essencial que o professor compreenda quais os 

interesses e necessidades dos seus alunos, afim de criar condições de ensino que possam atender 

as características de aprendizagem dos mesmos, proporcionando eficácia de seu papel de 

educador.  

 O profissional contábil precisa de uma base forte para aderir todo o conhecimento e o 

ensino vem auxiliar e garantir que o mesmo não perca seu foco e sua conduta ética. O conjunto 

de legislação que rege as normas do profissional contábil impõe as penalidades que o futuro 

contador pode sofrer. Segundo Silva et al (2015), o aperfeiçoamento do conhecimento do 

profissional contábil na sua formação, faz com que os futuros contadores tenham mais 
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consciência e saibam agir com ética diante das situações impostas na vida cotidiana do 

profissional. 

 Desde 2002 o Ministério da Educação junto com o Conselho Nacional de Educação está 

aprimorando o ensino e os currículos dos futuros profissionais contábeis (PELEIAS et al, 2007). 

O curso de Ciências Contábeis também está evoluindo em termos de quantidade. Conforme 

dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP, 2006), 

em 2006, no Brasil, 879 cursos presenciais na graduação de Ciências Contábeis foram 

ofertados, tanto em universidades públicas como em privadas.  

 O Ministério da Educação e Cultura (2013) divulgou que foram realizadas 328.031 

matriculas no curso de Ciência Contábeis, representado 5% de todos os cursos de graduação 

em todo o país, ficando em 4º lugar no ranking dos cursos mais concorridos. Esses dados 

mostram o crescimento da profissão contábil e sua importância no mercado brasileiro.  

 Para esses futuros profissionais, a ética no ensino direciona a conduta exigida na classe 

contábil. Os profissionais contábeis tanto no curso técnico quanto na graduação, devem seguir 

o Código de Ética, as normas impostas na legislação, sempre com transparência e humildade, 

buscando o melhor para sua vida profissional e criando laços de confiança com seus colegas de 

trabalho e com as instituições (BORGES; MEDEIROS, 2007). 

 

3 METODOLOGIA  

 

 Essa pesquisa foi direcionada para os contadores na cidade de Mossoró/RN, do qual 

buscou-se verificar como estes estão assimilando a ética, mostrando a conduta correta no 

ambiente de trabalho, respeitando as normas e agindo com transparência em todas as suas ações. 

De acordo com Vieira (2017), a pesquisa cientifica buscar o alcance da veracidade dos fatos, 

utilizando diversas formas para alcançar um propósito. 

 O modo descritivo é utilizado no desenvolvimento deste estudo, com o intuito de 

alcançar o objetivo proposto, que é evidenciar a percepção sobre o tema ética por contadores 

de Mossoró, que na opinião de Andrade (2002), a este tipo de pesquisa estabelece relações entre 

os fatores em estudo e descreve as características de um determinado assunto, sem intervenção 

do pesquisador nos resultados. 

 Com relação a coleta de dados, o estudo foi classificado como pesquisa de campo. 

Segundo Vieira (2017), pesquisa de campo consiste em apanhar referências com dos dados 

informados dos entrevistados. A coleta de dados foi firmada por meio da aplicação de um 

questionário com 18 perguntas fechadas em que o objetivo foi avaliar os contadores e sua 

percepção, seu perfil e como o profissional procura agir em determinadas situações. O 

questionário traçou primeiro o perfil dos entrevistados, em seguida veio com questionamentos 

que os mesmos estão habituados a lidarem e a relação aos conceitos aplicados no ambiente 

profissional. 

 Considerado também um estudo transversal, por representar um curto espaço de tempo 

(COOPER; SCHINDLER, 2003) e qualitativo, pois esta deve ser planejada dentro do intuito 

apontado, focando no caráter subjetivo do objeto (PRAÇA, 2015). A pesquisa foi aplicada de 

forma online, no período de 14/11/2018 a 28/11/2018, verificando a quantidade de profissionais 

registrados no CRC Mossoró em 2018, onde conseguiu-se obter a quantidade final de 35 

participantes com respostas validas.  

 Quanto ao tratamento dos dados foi utilizada a análise de conteúdo que segundo Bardin 

(2011), é conjunto de ferramentas que estrutura e aperfeiçoa diferentes discursos, ou seja, 

confronta o referencial com as respostas da análise. 
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4 ANÁLISE DE DADOS 

 

 Nesse ponto será apresentada a análise de dados, obtidos através de questionário online 

enviado para alguns Contadores da cidade de Mossoró/RN. Houve um total de 35 respostas, em 

que foram apresentadas diversas opiniões a respeito da Ética e as percepções desses 

profissionais. 

 

4.1 PERFIL DOS RESPONDENTES 

 

 Com o intuito de identificar o perfil dos profissionais contábeis de Mossoró, foram feitas 

quatro perguntas de cunho pessoal, que corresponde a idade, gênero, tempo de atuação no 

mercado de trabalho e instituição onde concluiu a graduação. A primeira análise é referente à 

idade, conforme mostra a Tabela 1. 

 
Tabela 1 - Idade 

De 18 a 29 anos  51% 

Entre 30 a 40 anos  31% 

Entre 41 a 50 anos  9% 

Acima de 50 anos  9% 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

  

 Observa-se que 51,4% possuem idade entre 18 a 29 anos, 31,4% corresponde entre 30 

a 40 anos, 8,6% estão na faixa dos 41 a 50 anos e por fim, 8,6% estão acima dos 50 anos. Então, 

nota-se que a maioria dos entrevistados possui idade entre 18 e 29 anos. A Tabela 2 evidencia 

o tempo que o profissional atua no mercado de trabalho. 

 
Tabela 2 – Atuação no Mercado de Trabalho 

Menos de 5 anos  40% 

Acima de 5 até 10 anos  37% 

Acima de 10 até 15 anos 6% 

Acima de 15 até 20 anos  6% 

Acima de 20 anos  11% 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

 Em relação ao tempo de atuação no mercado de trabalho, percebe-se que 40% dos 

entrevistados tem menos de 5 de atuação, 37% exerce a profissão entre 5 e 10 anos, 6% estão 

entre 10 a 15 anos, e 11% estão acima de 20 anos no mercado de trabalho. Dessa forma o perfil 

de atuação no mercado de trabalho dos respondentes, ficou em sua maioria com iniciantes no 

ambiente profissional contábil. 

Com relação ao sexo dos entrevistados, foi observado que 54% são do gênero feminino 

e 46% são do gênero masculino. Informando que a maioria dos respondentes são do gênero 

feminino. No quesito sobre a instituição de ensino que concluiu a graduação, 69% informou ser 

egresso de universidade pública, enquanto 31% de universidade privada.  

Dessa forma, o perfil dos respondentes pode ser definido com idade predominante entre 

18 e 29, considerado um público relativamente jovem, que tem atuação no mercado a menos de 

5 anos, sendo a maioria oriundos de universidades públicas e do gênero feminino.  
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4.2 ÉTICA NA INSTITUIÇÃO 

 

 A ética no ensino é uma base muito forte no futuro dos profissionais. Com isso o 

questionário abordou duas questões a respeito. A primeira teve intuito de saber se a ética fazia 

parte da grade curricular do curso e a segunda de avaliar a ética como disciplina nas instituições 

em que os concluintes cursaram.  

 Observou-se que 97% dos respondentes tinham em sua grade curricular a disciplina 

ética e apenas 3% não conseguiram ter a disciplina na sua grade. Já a avaliação da disciplina 

está exposta na Tabela 3, do qual 14% atribuíram nota 10, 28% ficaram com nota 9, 14% 

atribuiu-se notas 7 e 8, 9% deram notas 6, 5 e 4, 2,9% atribuíram nota 3 e nas notas 1 e 2 não 

houve respostas. Assim concluindo, que a disciplina foi consideravelmente bem avaliada. 
 

Tabela 3 – Avaliação de 1 a 10 

1 - 

2 - 

3 2,9% 

4 9% 

5 9% 

6 9% 

7 14% 

8 14% 

9 28% 

10 14% 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

 A ética é um instrumento importante para os futuros profissionais, pois com ela as 

pessoas podem ter um fundamento tanto na vida social como profissional. Segundo Silva et al 

(2015), o aperfeiçoamento do conhecimento do profissional contábil na sua formação, faz com 

que os futuros contadores tenham mais consciência e saibam agir com ética diante das situações 

impostas na vida cotidiana do profissional. 

 

4.3 CONDUTAS DO CEPC E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS 

 

 O profissional contábil possui uma ferramenta extremamente importante, que pode ser 

utilizada como apoio em determinados momentos de dúvidas das suas condutas no cotidiano, 

que é o Código de Ética do Profissional Contábil (CEPC). O comportamento ético e honesto do 

profissional contábil, em seus vínculos com as pessoas e empresas, contribui para um ambiente 

saudável para com a classe (SILVA; FIGUEIREDO, 2007). A pesquisa buscou identificar o 

conhecimento dos profissionais no Código de Ética e quais os procedimentos eles já tinham 

realizado.  

 Com isso, duas questões foram abordadas. No primeiro questionamento pode-se 

concluir que 63% afirmaram que as normas não são suficientes para a formação complementar 

do profissional contábil e 37% afirmaram que as normas são suficientes para complementar. 

Assim, o resultado mostra que o CEPC necessita de adaptações. 
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 Na Tabela 4 buscou-se entender os procedimentos que os profissionais contábeis já 

realizaram ao longo de sua carreira, que estão ligados diretamente a atitudes antiéticas. 

 
Tabela 4 – Procedimentos Realizados 

Envio de DECORE, sem a devida comprovação de ganhos  4% 

Envio de declaração com dados incorretos ou errados 
com o intuito de não gerar multa 

18% 

Envio de declaração zerada com o intuito de não gerar 
multa 

32% 

Retificação de declarações em virtude de interesse 
próprio ou de clientes 

10% 

Nenhuma das alternativas anteriores 36% 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

  

 Foi identificado que 4% enviaram o DECORE sem a devida comprovação de ganhos, 

18% enviaram dados incorretos ou errados para não gerar multas, 32% já enviaram a declaração 

zerada com o mesmo intuito de não gerar multas, 10% já retificaram declarações para interesse 

próprio do cliente e 36% marcaram nenhuma das alternativas anteriores.  

 

4.4 CONDUTA ÉTICA E ANTIÉTICA 

 

 Os respondentes foram questionados a respeito de suas atitudes caso descobrissem uma 

conduta antiética de um colega e se ele próprio já teve este tipo de conduta em algumas 

situações.  

 Diante os dados expostos na Tabela 5, 8,6% fazem vista grossa, 11,4% ficou com um 

empate entre fazer comentários com outros colegas e clientes, e denunciar ao órgão competente, 

34,3% também ficou com um empate entre buscar provas para ter certeza que está ocorrendo a 

conduta e não realizar nenhuma das alternativas anteriores. 
 

Tabela 5 – Conduta Antiética 

Faz vista grossa 8,60% 

Busca provas para ter certeza  11,40% 

Comenta com colegas e clientes 11,40% 

Faz denúncia ao órgão competente  34,30% 

Não realizar nenhuma das alternativas 
anteriores  

34,30% 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

 Já a Tabela 6 mostra as respostas dos entrevistados ao serem questionados se já agiram 

de forma não ética, onde se verificou que 74,3% afirmaram que nunca tiveram atitudes não 

éticas diante das opções apresentadas, sendo algo extremamente importante na construção da 

carreira do profissional contábil perante a sociedade.  
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Tabela 6 – Agir de Forma não Ética 

Fisco  2,9% 

Colegas 8,6% 

Clientes  2,9% 

Chefia  11,4% 

Nunca agiram de 
forma não ética 

74,3% 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

 A conduta ética sempre tem que ser exercida pelos profissionais contábeis, pois nas 

mãos deles estão todas as informações importantes de uma entidade. Lima et al (2014) 

informam que essas informações privilegiadas acabam sendo utilizadas na tomada das decisões, 

necessitando sigilo por parte do profissional e uma postura ética, para assim ter um bom 

desempenho na profissão e um cargo de confiança. 

 

4.5 ÉTICA NA PROFISSÃO 

 

 A ética na profissão contábil torna-se relevante, pois este profissional tem acesso as 

informações mais sigilosas da empresa, por isso a conduta correta é imprescindível. Segundo 

Fortes (2005), quando se trata da ética do profissional contábil, existem princípios para serem 

seguidos e aqueles que não cumprirem devem sofrer penalidades.  

 Ao serem questionados quanto a valorização do desempenho ético no mercado de 

trabalho, a Tabela 7 mostra que 6% afirmaram que não tem nenhuma valorização, enquanto 

apenas 23% afirmaram que há muita valorização. Então, verificou-se uma variação entre as 

respostas, com uma pequena diferença entre quem afirma que há muita valorização e que acha 

que há pouca valorização da ética no mercado de trabalho. 
Tabela 7 – Valorização da Ética 

Nenhuma 6% 

Pouca  25% 

Razoável 26% 

Média  20% 

Muita 23% 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

 A Tabela 8 apresenta a relevância do comportamento ético na profissão, em que 17% 

informou ser um diferencial de suma importância e quase metade dos entrevistados, 46%, 

responderam que concordam com todas as alternativas propostas quanto a relevância deste 

comportamento. Isso mostra que, quanto mais atributos em seu comportamento, melhor será 

sua imagem social e profissional. 
Tabela 8 – Relevância do Comportamento Ético 

Ser um diferencial  17% 

Construir a imagem  11% 

Obrigação profissional  20% 

Ter compromisso  6% 

Concordaram com todas as 
alternativas 

46% 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 
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 Com relação a prioridade dos usuários nos serviços contábeis, a Tabela 9 mostra que a 

maioria respondeu que a prioridade é prestar um serviço de qualidade, satisfazendo seus clientes 

e por outro lado, apenas 6% disse que sua prioridade seria oferecer um menor preço no mercado. 

Isso pode ocasionar uma atitude antiética, tendo em vista que os conselhos regionais divulgam 

anualmente a tabela mínima de honorários contábeis, visando proporcionar um preço justo aos 

clientes (SINDCONT, 2017).  

  
Tabela 9 – Prioridades Para os Usuários 

Serviço de qualidade 77% 

Menor preço 6% 

Cumprir obrigações 11,4% 

Reputação profissional  6% 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

 Quanto ao motivo que faria o profissional cometer uma conduta antiética, a Tabela 10 

apresenta que 45,7% afirmaram que seria para alcançar resultados em um curto prazo e 31,4% 

informaram que seria devido a pressão imposta pelos empresários e da sociedade, sendo estes 

os principais fatores as ações antiéticas dos contadores entrevistados.  
 

Tabela 10 – Conduta Profissional 

Resultados em curto prazo 45,7% 

Pressão 31,4% 

Falta de prática na área 11,4% 

Falta de fiscalização  8,6% 

Interferência do fisco 2,9% 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

 A Tabela 11 retratou a influência na tomada de uma decisão não ética dos profissionais 

contábeis, do qual 43% falaram que receber influência de empresários e/ou clientes, além de 

favorecimento pessoal, sendo os principais fatores que desencadeiam este tipo de atitude. 
Tabela 11 – Influência nas Decisões 

Empresários/Clientes 43,0% 

Chefia  2,9% 

Favorecimento 43,0% 

Excesso de obrigações  11,4% 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

 Quanto a valorização da classe contábil por parte dos próprios profissionais, a Tabela 

12 mostra que quase metade da amostra analisada afirmaram ter valorização mediana perante a 

classe profissional e apenas 3% relatou que possuem uma forte valorização com os colegas de 

profissão. 
Tabela 12 – Valorização da Classe 

Nenhuma  14,0% 

Pouca  37,0% 

Média  46,0% 

Forte 3,0% 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 
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 No tangente ao valor dos serviços prestados, foi questionado se o profissional já buscou 

clientes oferecendo serviços por valores abaixo da média, onde 9% afirmaram que sim e 91% 

afirmaram que não fazem esse tipo de serviço, corroborando com o que o CEPC impõe. Já a 

Tabela 13 evidência a influência que o valor dos honorários contábeis tem na obtenção de novos 

clientes, do qual 54% relataram receber forte influência nesse quesito.  

 
Tabela 13 – Influência nos Honorários 

Leve  9,0% 

Média  11,0% 

Forte  54,0% 

Totalmente influenciado 26,0% 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

  

 A análise de dados dos profissionais contábeis respondentes desse questionário mostrou 

que há percepção a respeito da ética na profissão, mas que ainda precisa de muitas melhorias. 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Em vista as ideias apresentadas, observa-se a ética como um conjunto de regras e 

preceitos fundamentais para o comportamento de um profissional, dessa forma a presente 

pesquisa teve como objetivo verificar a percepção dos Contadores de Mossoró em relação a 

ética de acordo com os princípios listados no Código de Ética do Profissional Contábil. Visando 

atingir os resultados, foi aplicado um questionário com questões objetivas e fechadas para os 

profissionais contábeis da cidade de Mossoró, sendo este composto por 18 questões e aplicado 

de maneira online. 

 O objetivo da pesquisa foi alcançado, onde pode-se observar a ética na visão de uma 

parcela dos contadores que atuam na cidade de Mossoró/RN, sendo destacados pontos positivos 

e negativos entre os respondentes. Nos pontos negativos constatou na questão 7, em que 22 dos 

35 profissionais não concordam que o CEPC não é suficiente para uma formação 

complementar, já nas questões 8 e 14 foram 16 profissionais dos 35 que informaram o envio de 

declarações zeradas com o intuito de não gerar multas, e também conseguir resultados por 

caminhos mais curtos, não são a maioria, mas mesmo assim ainda é um número alto diante do 

total dos respondentes. Nesses casos os profissionais estão transgredindo os preceitos 

determinados no CEPC, correndo risco de sofrerem as penalidades estabelecidas no código. 

 No lado positivo foi constatado bastante entendimento nas respostas das questões 12 e 

13, em que a opinião de 27 dos 35 profissionais prezam por serviços de qualidade, e 16 dos 35 

profissionais buscam seguir dentro das normas estabelecidas, agindo com ética e sabedoria. 

Assim, conclui-se que o profissional tem percepção a respeito da ética, mas ainda precisam 

rever os princípios que são estabelecidos no CEPC, pois falta coerência em algumas questões e 

também a desvalorização da classe contábil. 

 Quanto as limitações, tem-se a incerteza se realmente os profissionais responderam com 

verdade ou se houve alguma manipulação nas respostas, uma vez que não foi possível estar 

presente no momento em que os mesmos respondiam as questões, além da dificuldade em 

encontrar profissionais dispostos a contribuir com a pesquisa. O questionário foi enviado a 

diversos profissionais, mas infelizmente muitos negaram-se a responder, justificando falta de 
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tempo ou esquecimento. Sendo assim, sugere-se aprofundar os estudos no tocante aos 

comportamentos éticos dos profissionais contábeis, entendendo melhor o porquê de algumas 

atitudes, além de trabalhar esta temática com maior frequência aos graduandos do curso, afim 

de ampliar a visão a respeito da conduta ética e os princípios estabelecidos no CEPC. 
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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo analisar a produção de carvão vegetal no município de 

Caraúbas-RN, tratando não somente das questões ambientais, mas também das questões 

socioambientais que envolvem a exploração que traz malefícios para a natureza e saúde 

humana, mas torna-se, fonte de renda de pessoas que sobrevivem dessa atividade. Trata-se de 

uma abordagem bibliográfica qualitativa com enfoque exploratória para realização de 

entrevistas com os produtores do carvão vegetal no município, mas especificamente na zona 

rural. O trabalho possibilitou compreender a realidade que se encontra a comunidade, bem 

como os aspectos que nos propomos a pesquisar, permitindo interpretações dos embasamentos 

teóricos e metodológicos da pesquisa.  

Palavras-chave: Carvão Vegetal. Impactos Ambientais. Natureza. Exploração   

 

ABSTRACT 

 

This work has as objective analyzes the production of vegetable coal in the municipal district 

of Caraúbas-RN, treating not only of the environmental subjects, but also of the subjects 

socioambientais that you/they involve the exploration that brings harms for the nature and 

human health, but he/she becomes, source of people's income that survive of that activity. It is 

treated of a qualitative bibliographical approach with exploratory focus for accomplishment of 

interviews with the producing of the vegetable coal in the municipal district, but specifically in 

the rural area. The work made possible to understand the reality that is the community, as well 

as the aspects that we intend to research, allowing interpretations of the theoretical and 

methodological embasamentos of the research. 
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INTRODUÇÃO 

 

Desde o aparecimento do homem na terra até aos nossos dias, a técnica e/ou a arte de 

trabalhar a madeira tem evoluído desde o processo manual e primitivo, a indústria moderna. A 

madeira esteve sempre ao alcance do homem desde os tempos remotos sendo um dos primeiros 

materiais utilizados pelo homem para se aquecer, cozinhar, para a iluminação, para abrigos, 

barcos etc.   

A evolução apresenta novos produtos, mas a madeira e seus derivados continuam a ser 

de grande utilização. Nos nossos dias, além de material de grande utilidade, ela é a fonte de 

muitos produtos usados na indústria de diversas maneiras, facilitando a vida da sociedade.   

O carvão vegetal é obtido a partir da queima ou carbonização de madeira, após esse 

processo resulta em uma substância negra. No cotidiano o carvão vegetal é utilizado como 

combustível de aquecedores, lareira, churrasqueiras e fogões a lenha, além de abastecer alguns 

setores industriais como as siderúrgicas em grandes centros ou em outras regiões, mas no 

município estudado ele é usado nos polos gesseiros e cerâmico, além de padarias.  

A relação entre esta atividade e o processo de degradação se estabelece a partir do uso 

da lenha no processo de produção. Assim, a panificação passa a ser uma atividade humana a 

gerar pressão sobre os já comprometidos estoques de vegetação lenhosa do território e, dada a 

constante e crescente demanda industrial, inclusive por parte de outros segmentos produtivos, 

amplia e impulsiona a prática do desmatamento. 

Conforme Medeiros (2004, p. 82)  
 

Este processo vem condenando algumas espécies vegetais e animais à extinção, como 

exemplo a abelha jandaíra, que faz seu ninho no tronco das árvores. A avidez humana 

de impor a lei do machado faz com que as árvores, redutos de proliferação de vida, 

tombem e com elas declinem também as possibilidades de reprodução de algumas 

espécies animais.  

 

Além destes aspectos, é preciso ainda considerar que a destruição da cobertura vegetal 

para se obter a lenha também é realizada para fins de uso doméstico, principalmente nas áreas 

rurais e com menor intensidade nas periferias urbanas. Isso reflete a persistência de uma prática 

sociocultural, em função de baixo poder aquisitivo ou do fator distância, geradores de 

dificuldades para o uso do GLP.  

Alguns dados sobre a extração vegetal no Rio Grande do Norte revelam como esta 

prática, a partir de espécies nativas, ainda se mantém viva na sociedade. Em 2002, a produção 

de carvão vegetal no Estado foi de 3.058 toneladas, destacando-se os municípios de Baraúna 

(288 t), Santana do Matos (275 t) e Caraúbas (225 t). A produção de lenha correspondeu a 

1.713.765 m³, tendo como principais produtores os municípios de Governador Dix-Sept Rosado 

(129.600 m³), Baraúna (75.192 m³) e Apodi (67.280 m³) (IDEMA, 2002). 

 É importante destacar que o registro de que a extração de lenha se verifica em 166 

municípios do Estado e a produção de carvão em 159 deles. Mas segundo o IBGE, 2006 a 

produção de carvão vegetal em Caraúbas foi de 153 (toneladas) para um consumo de lenha de 

48.876 m³, e que no último censo segundo estimativas a quantidade produzida será de 151 

toneladas, com um valor de produção em torno de R$ 272.000,00.  
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A delineação deste quadro em relação à desertificação no Rio Grande do Norte é uma 

clara evidência da inter-relação entre os aspetos naturais e a ação humana no desencadeamento 

do fenômeno. Considerando que a degradação da terra é definida como a redução ou perda da 

capacidade da produtividade biológica ou econômica e da complexidade das terras e que 

comporta a degradação do solo, água e vegetação, verifica-se que, no Estado, algumas práticas 

como o desmatamento e as queimadas e o emprego de técnicas agropecuárias inadequadas 

repercutem sobre o território, intensificando a susceptibilidade à desertificação. 

Conforme o artigo 1º da resolução nº 001/86 do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA) considera o conceito de impactos ambientais como:  

 
Qualquer alteração das propriedades físicas, químicas, biológicas do meio ambiente, 

causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas 

que afetem diretamente ou indiretamente: 1) A saúde, a segurança, e o bem estar da 

população; 2) As atividades sociais e econômicas; 3) A biota; 4) As condições 

estéticas e sanitárias ambientais; e 5) A qualidade dos recursos ambientais”. 

(BRASIL, 1986).  

 

O carvão vegetal pode ser obtido através da carbonização de formações vegetais nativas 

ou plantadas, sendo no caso estudado as arvores nativas da Caatinga a principal matéria-prima 

para produção de carvão vegetal.  

 

Imagem 01 carvões vegetal  

 

 
Fonte: Autores, 2014.  

 

As principais etapas envolvidas no processo de produção de carvão vegetal não variam 

em função da matéria-prima utilizada, sendo elas: Cortar, enleirar ou embraçar a lenha – O corte 

pode ser realizado de forma manual com o uso de foices ou machados, de forma semi-

mecanizada, com o uso de motosserras ou totalmente mecanizada através do uso de tratores 

adaptados com implementos específicos. 2) Transporte da lenha até as praças de carbonização 

– Esta etapa pode ser realizada com o auxílio da tração animal ou de forma mecanizada com o 

uso de tratores 3) Abastecimento do forno, fechamento e ignição – O abastecimento do forno 
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que mais comumente é feito de forma manual também já é realizada de forma mecanizada com 

o uso de tratores, para isso os fornos são maiores e sua construção envolve o uso de materiais e 

tecnologias modernos. 4) Carbonização ou cozimento da lenha 5).  

 

Imagem 02 Forno para queimar a lenha  

 

 
Fonte: Autores, 2014.  

 

Abertura do forno e retirada do carvão – Assim como o abastecimento do forno, a 

retirada do carvão pode ser feita de forma manual ou mecanizada. 6) Ensacamento do carvão e, 

ou carregamento dos caminhões de transporte do carvão – Para que o carregamento possa ser 

feito sem necessidade de ensacar, as carrocerias dos caminhões precisam ser adaptadas tipo 

“gaiolas”.  

Para que ocorre essa produção de forma rudimentar, sem o conhecimento prévio por 

parte de seus produtores ou executores, acaba gerando o desmatamento e sabemos que essa de 

prática vem acarretando um dos graves problemas que atingem as vegetações nativas do nosso 

país, e especificamente a zona rural de boa parte do interior do RN e com destaque para zona 

rural do município de Caraúbas/RN. Às vezes, nos preocupamos muito com o que acontece na 

floresta amazônica e nos esquecemos da destruição que ocorre na caatinga, ao nosso redor, em 

nosso interior e em nossa cidade e região. 

Segundo a Emater local, para se tiver uma ideia do tamanho do estrago, somente entre 

2002 e 2008 foram destruídos 16.573 quilômetros quadrados, o equivalente a quase 15 vezes a 

área do município de Caraúbas/RN. E a principal causa da destruição da caatinga aqui na nossa 

região, é a extração da mata nativa para a produção de lenha e carvão vegetal para os pólos 

gesseiro e cerâmico, além das próprias padarias. Criando assim uma paisagem desertificada, 

onde existe pouca vegetação nativa, solo seco e cheio de pedras e areia.  

 

METODOLOGIA 

 

O trabalho constitui-se a partir do levantamento bibliográfico acerca do tema proposto. 

A pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído 

principalmente de livros e artigos científicos. (GIL, 2002, p.44).  
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A pesquisa exploratória conforme Gil (2002, p. 41)  

 
Estas pesquisas têm como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, 

com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses. Pode-se dizer que estas 

pesquisas têm como objetivo principal o aprimoramento de idéias ou a descoberta de 

intuições. Seu planejamento é, portanto, bastante flexível, de modo que possibilite a 

consideração dos mais variados aspectos relativos ao fato estudado. 

 

Fazendo esse levantamento bibliográfico, partimos para uma busca de informações 

junto à população local, órgãos públicos e instituições que trabalham a temática do meio 

ambiente, agricultura e também relacionada à agroecologia, a busca feita junta a população foi 

sobre o uso das terras e da vegetação do município e se existe a produção de carvão vegetal, em 

seguida foi selecionada a área, de acordo com as informações obtidas. Na área selecionada, a 

qual é denominada de Livramento foram encontrados alguns produtores isolados, os quais são 

pequenos agricultores. 

O trabalho de campo feito foi inicialmente para um aprofundamento sobre os aspectos 

ambientais e os impactos ocasionados ao bioma devido à produção do carvão vegetal sem uma 

produção consciente e controlados, e evidencia a necessidade de uma intervenção urgente a 

respeito da temática abordada. A etapa de campo contou com a realização de registros 

fotográficos, entrevistas e análises técnicas, além de estudos abrangentes em textos que 

abordem a temática. 

Realizamos a abordagem aos produtores da comunidade, para que fosse possível a 

efetivação das entrevistas, encontramos poucos produtores e os que nos receberam durante a 

conversa inicial se negaram a responder as questões, justificando temer por esta fazendo uma 

atividade ilegal, mas nos foi relatado que a produção em partes é para consumo próprio, ou seja, 

usado em casa para cozinhar ou assar carnes, milho, castanhas de caju e entre outras finalidades.  

E também nos foi revelado que a outra parte produzida é comercializada com alguns 

pequenos comerciantes do município de Caraúbas e de outro município que fica bem próximo 

da comunidade, o município é chamado de Governador Dix Sept Rosado, essa venda é feita 

com maior regularidade aos proprietários de bares e churrascarias segundo os produtores, os 

produtores relataram que esses donos de bares e churrascaria os procuram sempre que precisam 

adquirir mais carvão. 

 

ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS DOS PRODUTORES 

 

Para iniciar queremos apenas definir o foco da pesquisa, será feita com produtores que 

moram na zona rural do município de Caraúbas, em uma localidade denominada Livramento, 

esses produtores são pequenos agricultores que ali residem. 

A princípio foi possível fazer a primeira parte da entrevista onde foi relacionado o perfil 

socioeconômico dos moradores da comunidade Livramento. Os dados revelam que 58,2% dos 

moradores são do sexo feminino e 41,8% do sexo masculino.  A idade dos entrevistados é 

variável. A maioria tem idade entre 55 e 65 anos (33,5%). Somente 16,5% são maiores que 65 

anos. 50% da população tem idade entre 36 e 54 anos. Este é um dado interessante, pois mostra 

que a vila é formada por pessoas relativamente jovens, uma vez que são consideradas idosas as 

pessoas com mais de 65 anos.  

As famílias que habitam na região podem ser consideradas como famílias pequenas, 

haja vista que a maioria destas é formada por 3 ou 4 pessoas, esse fenômeno pode ser atribuído 

a uma taxa de natalidade baixa na região. 
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Em relação à renda familiar observa-se que a maioria (62,5%) vive com uma renda de 

até 1,5 salários mínimos e 37,5% com renda de até 2. Ainda relacionado à renda familiar, 70% 

dos entrevistados recebem benefício do governo. Os benefícios recebidos pelos moradores são 

a Bolsa Família e a Bolsa Estiagem, segundo foi relatado pelos produtores entrevistados. 

Pode-se notar através destes dados que as famílias da localidade são simples e que 

dependem de algum benefício do governo para complementar a renda, esses dados podem ser 

atribuídos a falta de empregos na região, segundo depoimento dos moradores durante as 

entrevistas o desemprego é um dos principais problemas da localidade. 

Nesta parte do questionário os moradores responderam sobre o tempo de residência na 

comunidade. 

Dentre os moradores entrevistados, 42,5% residem no local em um período de 10 a 20 

anos, 15% residem na comunidade há mais de 60 anos, este mesmo percentual representa os 

que possuem tempo de moradia no local de 40 a 50 anos, 25% afirmaram que o tempo de 

moradia varia de 30 a 40 anos. Um total de 62,5% dos moradores entrevistados disseram que 

já trabalham há mais de 10 anos com essa produção. 

 

LOCALIZAÇÃO E ACESSO 

 

O presente trabalho foi desenvolvido no município de Caraúbas/RN, o qual tem como 

limites os seguintes municípios: ao norte, Governador Dix-Sept-Rosado e Felipe Guerra; ao 

sul, Janduís, Patu e Olho d’Água dos Borges; ao leste, Campo Grande e Upanema; e ao oeste, 

Apodi.  

O município de Caraúbas faz parte de uma microrregião onde há predominância de 

clima semiárido, com precipitação pluviométrica anual média de 650 mm (máxima 1.841,2 

mm; mínima 106,3 mm) e temperatura média anual de 27,7 °C, sendo o período chuvoso de 

março a abril (IDEMA, 1999). O relevo do município é plano o suave ondulado e a altitude é 

de 100 a 200 m a.n.m., sobressaindo-se os serrotes do Cumbe, da Mulatinha e das Araras 

(IDEMA, 1999).  

A vegetação é do tipo caatinga hiperxerófila aberta, com abundância de cactáceas e 

plantas de porte baixo. Entre outras espécies destacam-se a jurema-preta, o mofumbo, o 

faveleiro, o marmeleiro, o xique-xique e o facheiro.  

De um modo geral, a vegetação encontra-se bastante degradada em decorrência da 

retirada de madeira para construção de cercas e fabricação de carvão ou lenha (IDEMA, 1999).  

Os solos predominantes são do tipo Regossolo Eutrófico – fertilidade média a alta, fase 

rochosa, textura arenosa, bem drenado, relevo plano e suave ondulado, onde o uso agrícola sem 

irrigação deve ser feito com culturas resistentes à seca. A aptidão agrícola desses solos é restrita 

a culturas de ciclo longo como algodão arbóreo, sisal, caju e coco, e de regular a restrita no caso 

de pastagens naturais (IDEMA, 1999).  

Os recursos hídricos restringem-se ao Aquífero Cristalino e ao Aquífero Aluvião. O 

armazenamento de águas subterrâneas que compõem o Aquífero Cristalino somente se torna 

possível quando a geologia local apresenta fraturas associadas a uma cobertura de solos 

residuais significativas. Os poços perfurados apresentam uma vazão média baixa de 3,05 m³/h 

e uma profundidade de até 60 m, com água comumente apresentando alto teor salino de 480 a 

1.400 mg/1 com restrições para consumo humano e uso agrícola.  

O Aquífero Aluvião apresenta-se disperso, sendo constituído pelos sedimentos 

depositados nos leitos e terraços dos rios e riachos de maior porte. Estes depósitos caracterizam-
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se pela alta permeabilidade, boas condições de realimentação e uma profundidade média em 

torno de 7 metros. A qualidade da água geralmente é boa e pouco explorada (IDEMA, 1999).  

 

ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS 

 

O município de Caraúbas foi criado pela Lei n° 601, de 05/03/1868, desmembrado de 

Apodi. Segundo o censo de 2000, tem uma população total residente de 18.810 habitantes, dos 

quais 9.295 são do sexo masculino (49,40%) e 9.515 do sexo feminino (50,60%), sendo que 

12.304 vivem na área urbana (65,40%) e 6.506 na área rural (34,60%), o município possui 4.723 

domicílios permanentes, sendo 3.205 na zona urbana e 1.518 na zona rural, dos quais, apenas 

73 estão ligados à rede de esgotamento sanitário e 2.850 são abastecidos pela rede geral de 

água. 

 A população atual é estimada em 17.909 habitantes (IBGE/2005). A densidade 

demográfica é de 17,17 hab./km². E segundo o censo do IBGE em 2013 o município tem a 

estimativa que a população chegue a 20.414 habitantes e sua área é de 1.095,006km². As 

principais atividades econômicas são: agropecuária, indústria de transformação, extração de 

petróleo, gás natural, extrativismo e comércio. (Fonte: IDEMA–2001). 

 

IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS DA PRODUÇÃO DE CARVÃO VEGETAL EM 

CARAÚBAS/RN 

 

Nas primeiras pesquisas de campo realizadas em Caraúbas-RN, foram detectados 

problemas socioambientais relacionados a produção do carvão vegetal, onde  desencadeou-se 

vários fatores vistos como problemas a serem solucionados, tais como: Situação social do 

produtor (nível de escolaridade, renda); Falta de conhecimento dos impactos ambientais por 

parte dos produtores (desmatamento, poluição do ar, alteração do clima, etc.); Não existência 

de reflorestamento das áreas afetadas; Falta de políticas públicas que conscientizem e orientem 

esse produtor, etc.  

O bioma no qual o município de Caraúbas está localizado (caatinga), é composto por 

uma vegetação na qual suas árvores não são de fácil reprodução, e em sua maior parte quando 

extraídas não são replantadas por nenhuma outra espécie de árvore, o que acarreta em um grave 

desmatamento. 
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Imagem 03 desmatamentos da área  

 

 
Fonte: Autores, 2014.  

 

Por outro lado, é relevante constatar o nível de caotização de espaços decorrentes da 

produção do carvão vegetal. Como um exemplo disso, se tem o município de Jacundá no Estado 

do Pará, onde todas as serrarias e carvoarias estão instaladas dentro da área urbana, submetendo 

a população aos efeitos danosos da fumaça e partículas emitidas durante o processo de 

carbonização. 

Essa condição de localização das carvoarias o mais próximo possível das madeireiras é 

uma das condições para que se garanta a viabilidade econômica da produção do carvão vegetal. 

Embora isto implique na poluição de áreas urbanas, trazendo problemas à saúde humana, como: 

deficiências respiratórias, dores de cabeça, febre constante, irritações nas vistas, queimaduras, 

mutilações, dentre outras. E em algumas áreas, a fumaça invade rodovias, cidades e algumas 

aeronaves ficam impossibilitadas de concluírem seus vôos por falta de visibilidade, Monteiro 

(1998). 

Os fatores de risco no exercício dessa função e consequente produção: Uso de 

ferramentas (machado, foice, facão e/ou motosserra), ruído (motosserra/trator), vibração 

(motosserra/trator), desgaste postural (posição forçada), esforço físico, radiação solar 

excessiva, picada de animais peçonhentos (escorpião e cobras). Consequências para a saúde: 

Cortes; quedas e outros acidentes (inclusive oculares); piar e efeitos extra-auditivos; lesões 

osteomusculares e síndromes vasculares; doenças musculoesqueléticas; fadiga crônica; 

envelhecimento precoce e lesões de pele, câncer e desidratação; envenenamento. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Frente ao tema proposto e pesquisado chegamos as seguintes respostas em relação ao 

ambiente pesquisado, aos produtores encontrados e que se dispuseram a falar sobre a produção 

e o que leva o mesmo a exercer essa atividade. Os entrevistados nos afirmaram com uma 

totalidade de 100% que o manejo e produção do carvão vegetal feito por eles são da seguinte 

maneira: eles cortam a madeira (vegetação da caatinga da localidade e região), fazem o 

transporta da matéria (lenha) em carroças até os fornos e chegando lá eles levam a madeira 

(lenha) aos buracos no chão (conhecido pelos carvoeiros como bacurau). Também relataram 

que a produção é feita da seguinte maneira e segue a extração de 1 metro quadrado (1 m²) de 

lenha depois de queimada produz 6(seis) sacos de carvão. 

Questionados sobre o momento ao qual eles percebem que a região de onde está sendo 

extraída a madeira está sendo desertificados ou que a madeira está acabando o que eles fazem 

sobre isso, os produtores afirma que já procuram se deslocar para outros setores, e que compram 

a madeira de fazendeiros da região e de locais vizinhos. E foi relatado que as principais madeiras 

extraídas são: os mofumbo, as Juremas, as Catingueiras e os marmeleiros. 

Relatado a ocorrência e diversos problemas em volta dessa prática os produtores falaram 

que sabem que essa produção gera problemas ambientais, é que também algumas pessoas já os 

alertaram para que tenham cuidado ao desmatar algumas plantas que são protegidas, pois estaria 

cometendo um crime, e que devido a isso não poderia ajudar tanto em nossa pesquisa.  Eles nos 

relataram que sabem que o desmatamento e a fumaça são os principais fatores que destroem o 

meio ambiente, tem esse conhecimento através de matérias vinculadas em jornais via televisão. 

E sobre a segurança os produtores falaram que às vezes usavam apenas máscaras, e que a 

fumaça causa muita tosse e às vezes a noite não conseguem dormir direito. 

Sobre a questão de terem participado ou convidados a irem a alguma oficina ou 

capacitação sobre a produção de carvão vegetal, eles afirmaram que não, que nunca 

participavam de nada relacionado ao assunto. 

E finalizando foram questionados sobre o porquê de estarem nessa atividade e para onde 

ou qual o destino da produção e para quem eram repassados, eles relataram que essa profissão 

ou atividade é o único meio de ganharem algum dinheiro, complementar a renda devido à bolsa 

família ou até mesmo se ter alguma renda com essa atividade. E sobre o destino da produção, 

seria principalmente o consumo próprio, ou comercializado de forma irregular para bares, 

cozinhas e churrascarias, e que eles sempre recebem pedidos de pessoas que são proprietárias 

desses estabelecimentos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Através dos estudos iniciais a respeito do tema abordado nesse trabalho, e análises de 

estudo de campo foi detectada a necessidade de aprofundarmos nossos estudos em prol de 

oferecer uma solução para a problemática da produção de carvão vegetal no município de 

Caraúbas-RN, visto está se dar de forma desorganizada e descontrolada, acarretando na 

degradação do bioma de forma gradual. 

Os impactos ambientais oriundos do desmatamento promovido para obtenção de 

recursos naturais (madeira) e energéticos (carvão) reduzem a mata nativa gradativamente. De 

modo que a destruição das matas por queimadas ou desmatamento acarreta num duplo impacto 

ambiental. Pois, as queimadas desprendem uma grande quantidade de dióxido de carbono e os 
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desmatamentos, ao retirar a cobertura vegetal, reduzem a quantidade de água evaporada do solo 

e a produzida pela transpiração das plantas (evapotranspiração), acarretando numa diminuição 

no ciclo das chuvas.  

Além de provocar os efeitos climáticos diretos, o calor adicional pode destruir o húmus 

(nutrientes, micro-organismos e pequenos animais) que promove a fertilidade dos solos. Como 

um fator agravante, a fabricação de carvão, além de aumentar a área de devastação da floresta 

primária, também, contribui para um aumento de gases na atmosfera através do processo de 

carbonização. 

Por outro lado, essa atividade pode apresentar à população local problemas de saúde, 

como: irritação da mucosa do nariz, asfixiamento e toxidez, que diminuem a capacidade do 

sangue de transpor o oxigênio e reduz a acuidade visual da pessoa exposta. Além disso, existem 

os problemas sociais que influem na dinâmica populacional, pois devido o baixo custo de 

produção, muitas famílias tem no carvoejamento a única alternativa para garantir seu sustento, 

sendo obrigada a manterem seus filhos nos postos de trabalho para complementar a renda 

familiar. 

O principal impacto ambiental associado à produção de carvão vegetal é o da oferta de 

matéria-prima para sua produção 
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RESUMO 

 

A presente pesquisa foi desenvolvida com a perspectiva de contribuir com estudos sobre os 

recursos hídricos, como o desenvolvimento seguinte problemática, quais os impactos 

ambientais da exploração dos recursos hídricos do açude do Apanha Peixe no plantio de 

melancias? Escolhemos discutir a temática por se tratar de uma realidade presente na zona rural 

e vivenciar de forma presente o cultivo local. O objetivo geral do nosso trabalho está em 

identificar os impactos ambientais da exploração dos recursos naturais, e apresentar medidas 

para conservação do local, o qual podemos compreender como recurso hídrico importante para 

a região e também a população. Os impactos ambientais em consequência disso tudo 

destacamos: contaminação de solos pelo uso de fertilizantes e agrotóxicos, destruição da 

vegetação, consumo exagerado da água, salinização, erosão e degradação dos solos. As medidas 

mitigadoras importantes ferramentas para remoção ou tratamento dos impactos ambientais a 

curto, médio e longo prazo. O trabalho se constitui importante ferramenta de discussão sobre 

os problemas que envolve a temática, como também servindo para construção de relevantes 

resultados, e a produção de trabalhos futuros sobre a temática.  

 

Palavras-Chaves: Recursos hídricos. Impactos ambientais. Recursos naturais. Melancias.  

 

ABSTRACT  

 

To present research it was developed with the perspective of contributing with studies on the 

resources hídricos, how the development following problem, which the environmental impacts 

of the exploration of the resources hídricos of the dam of the it Picks Fish in the planting of 
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watermelons? We chose to discuss the theme for to treat of a present reality in the rural area 

and to live in a present way the local cultivation. The general objective of our work is in 

identifying the environmental impacts of the exploration of the natural resources, and to present 

measures for conservation of the place, which we can understand as resource important hídrico 

for the area and also the population. The environmental impacts as a consequence of that 

everything highlighted: contamination of soils for the use of fertilizers and pesticides, 

destruction of the vegetation, exaggerating consumption of the water, salinização, erosion and 

degradation of the soils. The measures important reliever tools for removal or treatment of the 

environmental impacts the short, medium and long period. The work is constituted important 

discussion tool on the problems that it involves the theme, as well as being for construction of 

relevant results, and the production of future works on the theme. 

 

Keywords: Resources hídricos. Environmental impacts. Natural resources. Watermelons. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Nos dias atuais a humanidade vem sofrendo com um período de crise ambiental gerada 

por ações da sociedade na natureza, logo percebemos alterações devido a exploração dos 

recursos naturais existentes. O presente estudo apresenta como problemática, quais os impactos 

ambientais da exploração dos recursos hídricos do açude do Apanha Peixe no plantio de 

melancias?  

Escolhemos discutir a temática por se tratar de uma realidade presente na zona rural e 

vivenciar de forma presente o cultivo local, o plantio das melancias se trata de uma fonte de 

renda para agricultores da região, por haver solos produtivos para plantio durante todo o ano, 

mas que são menos plantados no período do inverno por ocorrer chuvas e estragar o fruto. 

O trabalho se constituiu requisito obrigatório da disciplina geografia do semiárido e 

desertificação do curso de especialização em educação ambiental e geografia do semiárido do 

Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) para discussão e 

aprendizagem sobre os recursos hídricos.  

Para o autor (YASSUDA, 1993, p. 1) apresenta relevantes contribuições sobre a água e 

sua importância para todos pois:  

 

A disponibilidade de águas é fator imprescindível para o 

desenvolvimento dos seres vegetais e animais. Além disso, as águas são 

essenciais para a higiene e o bem-estar humanos, bem como elemento 

decisivo para o progresso econômico e social, graças a uma série 

enorme de benefícios que oferecem: transporte hidroviário; pesca e 

agricultura; energia hidrelétrica; numerosos usos em processos 

industriais; melhores rendimentos agrícolas com a irrigação; recreação 

e lazer em praias, lagos, clubes e outros locais aprazíveis pela sua beleza 

cênica ou apropriados para esportes aquáticos; riqueza paisagística e 

valorização da qualidade de vida urbana e do turismo em cidades 

banhadas por cursos de água salubres e piscosos. Por outro lado, efeitos 

maléficos podem resultar do contato homem-água, como as inundações 

periódicas e os criadouros de mosquitos transmissores de malária e 

outras enfermidades. 
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Percebemos que a água se apresenta como ponto de desenvolvimento dos seres terrestre, 

sendo utilizado para realizar diversas atividades humanas no decorrer do dia, sendo responsável 

por grade parte do desenvolvimento econômico promovendo ricas estruturas de pontos das 

cidades e crescimento rural, mas pode se considerar que a não realização de tratamento pode 

resultar transtornos sociais e doenças para a sociedade.  

Os recursos hídricos se constituem componente essencial para desenvolvimento e 

sobrevivência, podemos compreender sua importância através dos fundamentos instituídos na 

Política Nacional dos Recursos Hídricos (PNRH) da Lei 9.433 de 08 de janeiro de 1997 em seu 

Art. 1º. 

I - A água é um bem de domínio público; 

II - A água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico; 

III - em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é 

o consumo humano e a dessedentação de animais; 

IV - A gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso 

múltiplo das águas; 

V - A bacia hidrográfica é a unidade territorial para implementação da 

Política Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional 

de Gerenciamento de Recursos Hídricos; 

VI - A gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar 

com a participação do Poder Público, dos usuários e das comunidades. 

(BRASIL, 1997, p.1).  

 

Nesse artigo da lei 9.433 de 08 de janeiro de 1997 nos apresenta que a água é bem de 

todos os seres humanos, no entanto que existe suas limitações apesar de se tratar de um recurso 

essencial para humanos e animais além do uso para diversas outras atividades diárias, seu uso 

necessita ser consciente evitando que haja desperdício e assim as gerações futuras não sofra 

com a escassez e os problemas que sua falta traz, existindo assim a necessidade de 

gerenciamento eficiente e consciente.  

De acordo com os Planos de Recursos Hídricos (PNRH, apud SOUZA, p. 22) destacamos 

em suas diretrizes alguns pontos, os quais destacamos a seguir como:  

 

• Desenvolver programas com foco em resultados;  

• Promover medidas preventivas;  

• Considerar princípios de sustentabilidade das obras hídricas;  

• Aprimorar os mecanismos de articulação com outros planos;  

• Fomentar o uso múltiplo e integrado dos recursos hídricos;  

• Implementar os instrumentos técnicos e institucionais;  

• Desenvolver tecnologia e capacitação de pessoal;  

• Persistir na descentralização, participação e integração da gestão; 

• Considerar diversidades regionais e socioeconômicas. 
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Ao conhecermos a importância dos recursos hídricos para a sobrevivência humana e do 

meio ambiente bem como o desenvolvimento de uma nação, compreendemos como é essencial 

o cultivo de frutos e em especial a melancia que pode possibilitar melhores condições de vida 

e qualidade para todos, nos aspectos econômicos e social. (ROCHA, 2010).  

O planejamento, a execução, a operação e a manutenção de serviços e obras para 

utilização, controle e conservação das águas pressupõem a avaliação e o equacionamento das 

múltiplas variáveis que caracterizam o valor das mesmas. (YASSUDA, 1993, p. 2).  

O Projeto Ambiental (2009, p. 67) apresenta considerações relevantes sobre a utilização 

dos recursos naturais pois:  

 

A contínua e crescente utilização dos recursos naturais vem exercendo 

grande pressão sobre o meio ambiente e, com o desenvolvimento de 

novas tecnologias, muitas empresas vêm alterando de forma cada vez 

mais rápida o equilíbrio natural dos ecossistemas. Porém a tecnologia 

aplicada aos processos produtivos também pode contribuir na utilização 

desses recursos de maneira sustentável, tanto economicamente como 

ecologicamente. 

 

 A utilização dos recursos hídricos para desenvolvimento de diversas atividades, tem 

acarretado diversas complicações ao meio ambiente provocando instabilidades e agitações no 

equilíbrio natural, dessa maneira tem se constituído prejuízos as especiais e a natureza. É 

evidente que a utilização da tecnologia tem contribuído significativamente no pensamento de 

ações e medidas sustentáveis e ecológicas para o ambiente natural, trazendo benefícios a 

desenvolvimento da atual geração no quesito da sustentabilidade com o foco as futuras gerações 

também.   

 A autora (ROCHA, 2010, p. 16) acrescenta que: 

 

A melancia tem grande importância socioeconômica por ser cultivada 

principalmente por pequenos agricultores. Tem fácil manejo e menor 

custo de produção quando comparada a outras hortaliças. Constitui-se 

em importante cultura para o Brasil pela demanda intensiva de mão-de-

obra rural, pois do ponto de vista social gera renda e empregos e ajuda 

a manter o homem no campo, além de proporcionar um bom retorno 

econômico para o produtor. A melancieira, embora possa ser produzida 

em vários tipos de solos, desenvolve-se melhor em solos de textura 

média, arenosos, profundos, bem drenados e com disponibilidade de 

nutrientes. 

 

 Podemos notar que são relevantes a importância do fruto da melancieira para o 

desenvolvimento econômico rural, desde os aspectos sociais para geração de renda e 

investimentos dos produtores que conseguem em uma pequena quantidade de dias o retorno do 

investimento e possibilidades de utilização novamente do espaço para novos cultivos no local, 

como também a importância da região Nordeste nesse processo pelas características essenciais 

do solo e vegetação para que ocorra o crescimento regional.  

 A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA, 2007, p. 13) 
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A melancieira é uma planta de clima tropical, não tolerando fatores 

climáticos adversos, como geada e granizo. Os principais fatores 

climáticos que afetam o crescimento e a produção são temperatura, foto 

período (comprimento do período de luz solar), umidade relativa do ar 

e ventos. A temperatura do solo exerce influência direta sobre a 

germinação, ao passo que a temperatura do ar afeta o desenvolvimento 

vegetativo, a abertura de flores e o sabor dos frutos. A melancieira 

desenvolve-se melhor na faixa de temperatura entre 25ºC e 30ºC. Nessa 

faixa, a germinação ocorre mais rapidamente, o vigor vegetativo é 

maior, possibilitando ainda o aumento do número de flores femininas 

por planta. Isso é importante porque são as flores femininas que 

formarão as melancias e quanto maior seu número, maior a chance de 

se obter mais frutos. 

  

Percebemos características essenciais para o cultivo de melancias, sobre temperatura 

propicia da região que possibilita ao fruto desenvolvimento e relações climáticas. Analisando 

como ponto a ser ressaltado a participação do produtor rural no desenvolvimento de estratégias 

que possibilitem o plantio da melancia na região a que possui hectares de terras sendo 

responsáveis pelas etapas desde o plantio a distribuição, levando em consideração os 

trabalhadores que detém de mão de obra para desenvolvimento dessas etapas pertencentes ao 

processo, e transforma os ciclos natural da terra produtora.  

Na imagem 01, podemos perceber aspectos do local pesquisado com característica da 

região onde se encontra a plantação de melancias e o açude do Apanha Peixe, localizado no 

município de Caraúbas. 
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Fonte: Autores, 2019. 

 

O plantio das melancias está localizado em um espaço próxima ao açude do Apanha Peixe 

o que facilita o processo de irrigação, situado em uma zona rural do município de Caraúbas, 

Rio Grande do Norte, Brasil. O objetivo geral do nosso trabalho está em identificar os impactos 

ambientais da exploração dos recursos naturais, e apresentar medidas para conservação do local, 

o qual podemos compreender como recurso hídrico importante para a região e também a 

população.  

Segundo a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA, 2010, p.1):  

 

 

A melancia Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum & Nakai] pertence à 

família Cucurbitaceae, é cultivada em todo o mundo, sendo considerada 

cosmopolita. Tem uma expressiva importância no agronegócio 

brasileiro, sendo cultivada sob irrigação e em condições de sequeiro. 

Diferentemente do cultivo irrigado, que pode ocorrer durante o ano todo 

e se utiliza cultivares comercias, a produção em regime de sequeiro, 

aonde se utiliza os tipos locais apenas uma vez por ano, durante o 

período chuvoso, apresentam grande variabilidade quanto às 

características de aparência externa, cor da polpa, teor de açúcar, 

conservação pós-colheita, entre outras.  
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A Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuária (EMBRAPA) nos apresenta definições 

sobre o fruto da melancieira se constituindo um fruto essencial para o desenvolvimento 

econômico da região por ser produzido durante o ano todo, mas sendo reduzido no período 

chuvoso e sendo responsável por produção de diversos produtos culinários e assim servindo de 

comida para os próprios produtores e trabalhadores rural. 

Conforme EMBRAPA (2010, p.1) apresenta características importantes sobre a melancia 

no meio rural pois: 

 

 

No estabelecimento de uma estratégia para o pequeno produtor rural, 

deve-se privilegiar, inicialmente, a definição do que produzir, com base 

em três fatores: recursos disponíveis, que dizem respeito aos fatores de 

produção: solo, água, clima, equipamentos e condições econômicas; a 

vocação dos produtores para trabalhar com determinados produtos na 

propriedade, o mercado e suas tendências de crescimento. 

  

 

A melancia se caracteriza importante gerador de fonte de renda na região rural do 

Nordeste brasileiro, se caracterizando por possuir pontos fundamentais no desenvolvimento 

agrícola, desde o seu processo de manejo a distribuição por suas características, consegue um 

gerenciamento positivo aos seus investidores. 

Desse modo, os fatores que apresentam o desenvolvimento do fruto estabelecem sua boa 

produtividade e assim caracterizando que ocorram procura com produto de qualidade e a venda 

do fruto ofereça retorno de capital investido e lucro.  

Na imagem 02 do Açude do Apanha Peixe podemos conhecer as cidades vizinhas, 

servindo de apoio para melhor localização do espaço estudado. 
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Fonte: Autores, 2019.  

 

Na imagem podemos perceber cidades vizinhas e localização cartográfica do espaço, é 

importante destacar que os frutos são comercializados nas comunidades e cidades vizinhas em 

comércios e feiras livre.  

É essencialmente relevante o período de sequência desde o plantio a colheita que atinge o 

ponto de colheita entre 28 a 45 dias após a fecundação das flores femininas ou hermafroditas, 

dependendo do cultivar e das condições climáticas. No Nordeste brasileiro, esse período 

corresponde a 65-75 dias após o plantio. (EMBRAPA, 2010, p.1).  

A Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuária (EMBRAPA)  

 

A melancia é cultivada, praticamente, em todo o País, tanto em 

condições de sequeiro como em regime irrigado. O sistema de cultivo 

sob irrigação vem crescendo, sobretudo, na Região Nordeste, que 

apresenta boas condições de solo, clima e água para a exploração 

racional dessa cucurbitácea durante quase todo o ano. O cultivo irrigado 

permite ao produtor ofertar frutos de melhor qualidade, no momento em 

que o preço é mais atrativo no mercado consumidor. 

 

Conforme a Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuária (EMBRAPA) apresenta 

considerações sobre plantio de melancias:  

 

Para cada região, a época de plantio ocorre em distintos períodos do 

ano, uma vez que a época mais adequada é aquela em que durante todo 

o ciclo da cultura ocorrem as condições climáticas favoráveis, 

dependendo da localização e altitude. A época de plantio mais favorável 

para a cultura da melancia é que apresenta temperaturas variando de 18 

°C a 25 °C. Nesse contexto, nas regiões de clima frio, o plantio da 



 
 

814 
 

UERN | Mossoró – RN, 02 a 06 de setembro de 2019 
VI CONgest – Congresso de Economia & Gestão 

melancia é feito de outubro a fevereiro; nas de clima ameno, de agosto 

a março, e nas regiões de clima quente, o ano todo, com uso da 

irrigação. Deve-se evitar, porém, as épocas de chuvas intensas. 

(EMBRAPA, 2010, p. 1).  

 

 Cabe reconhecer, no entanto, que a região possui solos propícios o que favorece sua 

produção, como a região possui um clima seco e quente o plantio ocorre constantemente, mas 

é necessário destacar que como estamos no período ainda de chuvas essa produção é evitada ou 

diminuída como podemos perceber na imagem 1, que a quantidade pode ser considerada 

pequena.  

 

METODOLOGIA  

 

A metodologia utilizada na pesquisa pode ser considerada como uma abordagem 

qualitativa não se preocupando com representatividade numérica, mas, sim, com a compreensão 

de fatos e características. (GOLDENBERG, 1997). Caracterizamos também como uma 

abordagem de pesquisa bibliográfica e desenvolvida com base em material já elaborado, 

constituído principalmente de livros e artigos científicos. (Gil, 2002, p. 44).  

Pode ser qualificada como exploratória pois estas pesquisas têm como objetivo 

primordial o aperfeiçoamento de ideias ou a descoberta. (GIL, 2002). Realizamos estudo de 

caso que representam questões "como" e "por que", o pesquisador tem pouco controle sobre os 

eventos e quando o foco se encontra em fenômenos contemporâneos inseridos em algum 

contexto da vida real. (Yin, 2001, p. 19).  

A concepção do espaço que estamos trabalhando e suas especificidades, se apresenta 

como compreensões do plantio de melancias na região do Apanha-Peixe II e suas implicações 

ao açude. Realizamos uma visita ao local nos dias 10 e 11 de maio de 2019 observando o campo 

abordado e as características da problemática investigada, através de tudo que foi observado, 

posteriormente relacionamos com fundamentação teórica e metodológica nos dias 12 a 24 de 

maio do mesmo mês através dos teóricos que trazem compreensões sobre o plantio das 

melancias, o processo de irrigação, os impactos ambientais sobre o açude e os solos e 

compreensões das medidas mitigadoras para prevenção e tratamento, evitando agressões 

ambientais.  

É importante destacar que as plantações ocorrem por intermédio da irrigação do açude 

do Apanha Peixe estão mínimas no momento devido ao período de chuvas que ainda ocorrem 

na região, é um recurso bastante abundante na região e limpa.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

O processo de irrigação consiste aplicação de água ao solo no qual se desenvolve 

agricultura, com o objetivo de suplementar a chuva, aumentando o crescimento das plantas, a 

qualidade do produto. (Reichardt, 1990. p.1). Isso possibilita o solo produzir na carência da 

chuva, uma técnica que se constitui em realizar buracos nas mangueiras para que a água consiga 

molhar toda a plantação. 

Na imagem 03 podemos conhecer a produção das melancias por meio da irrigação (Área 

próxima ao açude do Apanha Peixe)  
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Fonte: Pesquisa de campo, 2018.   

 

Outro importante componente para produção de melancias é uso de fertilizantes e 

biocidas. (PENTEADO, 2010). Apresenta em sua composição alguns malefícios aos solos e 

contaminações de lençóis freáticos, e assim apresenta características desfavoráveis, acarretando 

fragilidades e contaminação dos solos, como também com o processo de escoamento da água 

para o açude ocorre contaminação da vida aquática, a saúde coletiva das pessoas e os lençóis 

freáticos.  

É importante ressaltar que a produção irrigada provocada pelo manejo inadequada se 

caracteriza fator negativo tanto ao meio ambiente como ao próprio produto cultivado. 

(PENTEADO, 2010). Deve-se abordar, ainda, que são vários os impactos ambientais em 

consequência disso tudo destacamos: contaminação de solos pelo uso de fertilizantes e 

agrotóxicos, destruição da vegetação, consumo exagerado da água, salinização, erosão e 

degradação dos solos. (PENTEADO, 2010).  

 

MEDIDAS MITIGADORAS  

 

Consideramos as medidas mitigadoras importantes ferramentas para remoção ou 

tratamento dos impactos ambientais a curto, médio e longo prazo como: Projetos ou programa 

de monitoramento dos impactos nos solos, açude, vegetação. (PROJETO AMBIENTAL, 2009). 

Programa de monitoramento contínuo de recursos hídricos, que disponibilize informações 

rápidas, seguras e de fácil entendimento tanto para o técnico como para o pequeno agricultor 

constituirá um instrumento essencial para o acompanhamento das condições ambientais do 

Projeto. (PROJETO AMBIENTAL, 2009).  

A educação ambiental de acordo com a Política Nacional de Educação Ambiental (PNE) 

instituída pela Lei nº. 9.795, de 27 de abril de 1999, Educação Ambiental se constitui em:  

 

Processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade 

constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e 
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competências voltadas para a conservação do meio ambiente, 

bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida 

e sua sustentabilidade. (BRASIL, 1999)  

 

A educação ambiental se constitui ferramenta essencial no desenvolvimento de atitude 

individuais e coletivas que levem em consideração a preservação e proteção ambiental, visto 

que a conservação do meio ambiental deve ser trabalhada em ambientes escolares e não 

escolares, para que ocorra uma relação e compreensão da necessidade de conservação da 

natureza, partindo de medidas que envolvam do local ao global, da importância de conhecer a 

necessidade de preservar o espaço que vivemos e o planeta.  

Na prática, a implantação de Programas de Educação Ambiental – PEA visa criar 

condições para a participação dos diferentes atores sociais no processo de gestão ambiental e 

no entendimento de seus papéis como agentes e cidadãos (Projeto ambiental, 2009, p. 63). 

A recuperação das áreas degradadas, monitoramento de recursos hídricos, 

procedimentos jurídicos. (PROJETO AMBIENTAL, 2009, p. 68). 

 

O Sistema de Gestão inclui a estrutura organizacional, 

responsabilidades, procedimentos, processos e recursos para uma 

organização implementar a sua gestão ambiental. Assim, o Sistema de 

Gestão Ambiental tem como objetivo auxiliar as organizações a 

alcançarem seus objetivos ambientais e econômicos; através do 

controle de perdas e a prevenção de problemas ambientais, tendo-se 

uma visão sistêmica do negócio. 

  

Por isso tudo é fundamental que ocorra medidas de atender aos objetivos propostos para 

desenvolver ações a nível ambiental econômico e social, levando em consideração o controle 

de obras que danifiquem ao meio ambiente,  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

Os objetivos trabalho que se constituem em identificar os impactos ambientais da 

exploração dos recursos naturais, e apresentar medidas para conservação do local, o qual 

podemos compreender como recurso hídrico importante para a região e também a população, 

conseguimos alcançar e assim possibilitar o desenvolvimento da pesquisa conforme os 

direcionamentos propostos. 

A pesquisa possibilitou relações da utilização dos recursos hídricos para a produção de 

melancias em uma comunidade rural, oportunizando geração de renda para os moradores locais 

e produtores interessados no cultivo do fruto, por possui solos propícios a produção na região 

Nordeste.  

Ao avaliar os resultados e medidas mitigadoras conseguimos articulação ao que nos 

propomos e também oferecendo medidas que tragam maior monitoramento das ações que a 

produção oferece aos solos e ao açude.  

Dessa forma, conseguimos alcançar aquilo a qual nos propomos, também temos o desejo 

de que outras pesquisas sejam realizadas sobre a temática dos recursos hídricos e também do 

cultivo de melancias. E assim, outras pesquisas sejam desenvolvidas oferecendo geração de 

conhecimento ao espaço universitário e pesquisas no âmbito acadêmico, como elemento de 
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suporte, e assim se consiga trazer discussão do meio rural e as suas relevâncias no 

desenvolvimento do país.  
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RESUMO 

 

Este artigo tem como objetivo elaborar uma proposta baseado no plano de recuperação de áreas 

degradadas para uma determinada área que se encontrada danificada devida a exploração, com 

isso conseguimos diagnostico da problemática local que contribui no desenvolvimento do 

trabalho, para propor medidas mitigadoras que trazem benefícios nos dias atuais e gerações 

futuras. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, qualitativa de cunho exploratório. Utilizamos 

para embasamento teórico metodológicos autores que discutem as questões relacionadas a 

temática como: ALMEIDA (2001), MARTINS, 2007, MOREIRA (2002), como também as 

compreensões de leis Nacionais que discutem sobre a necessidade de preservação e proteção 

ambiental. A partir disso, a pesquisa possibilitou alcançar aos objetivos propostos, trazendo 

aspectos de discussões da realidade do meio rural, e a necessidade de proteção das áreas 

naturais, para que ocorra maior desenvolvimento e qualidade de vida dos animais e da própria 

população. Com isso tudo, a pesquisa permitiu discussões atuais e importantes para a academia 

e pesquisas futuras sobre o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) e a necessidade 

de preservar o meio ambiente de todos nós.  

 

Palavras-Chaves: Diagnóstico. Meio rural. Desenvolvimento. PRAD.  

 

ABSTRACT  

 

This article has as objective elaborates a proposal based on the plan of recovery of areas 

degraded for a certain area that if found damaged owed the exploration, with that got diagnose 

of the local problem that contributes in the development of the work, to propose reliever 
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measures that you/they bring benefits in the current days and future generations. It is a 

bibliographical research, qualitative of exploratory stamp. We used for embasamento 

methodological theoretical authors that discuss the related subjects the theme as: ALMEIDA 

(2001), MARTINS, 2007, MOREIRA (2002), as well as the understandings of National laws 

that discuss about the preservation need and environmental protection. Starting from that, the 

research made possible to reach to the proposed objectives, bringing aspects of discussions of 

the reality of the rural way, and the need of protection of the natural areas, so that it happens 

larger development and quality of life of the animals and of the own population. With that 

everything, the research allowed current and important discussions for the academy and future 

researches about the Plan of Recovery of Degraded (PRAD) Areas and the need of preserving 

the environment of all of us. 

 

Keywords: I diagnose. Half rural. Development. PRAD. 

 

 

INTRODUÇÃO  

 

O presente projeto trata da temática de gestão ambiental voltada para a recuperação de 

uma área degradada com o meio ambiente, essa vem ocorrendo frequentemente, principalmente 

pela ação do homem e sua relação de consumo exagerado dos recursos, além de práticas 

prejudiciais ao meio ambiente, essa tem se configurado como a principal causa dos 

agravamentos dos problemas ambientais.  

O meio ambiente ao longo dos anos tem sofrido por diversas modificações e alterações, 

seja por fatores naturais e/ou pela interferência direta do homem na natureza. Práticas de 

consumo exagerado e inconsciente são cada vez mais frequentes e podem trazer danos tanto 

para o meio ambiente como para os moradores de determinadas regiões e comunidade, além de 

consequências muito significativas que serão deixadas para as futuras gerações.  

Ao longo da história do País, a cobertura florestal nativa, representada pelos diferentes 

biomas, foi sendo fragmentada, cedendo espaço para as culturas agrícolas, as pastagens e as 

cidades” (MARTINS, 2007, p.18), sendo poucas “... as áreas onde é possível encontrar 

vegetação natural que não tenha recebido qualquer interferência da ação humana” (MOREIRA, 

2002, p.75). 

O desmatamento dessa vegetação natural é responsável pelo agravamento de diversos 

problemas ambientais e sociais, principalmente nas comunidades rurais, onde não existe uma 

fiscalização mais efetiva e com as constantes interações do homem, estão modificando 

drasticamente a paisagem de forma negativa em buscam muitas vezes de benefício para si, não 

levando em consideração a natureza e tudo que nela possuem.  

Para isso é necessário pensar em ações para recuperar essas áreas, além de influenciar a 

consciência dos moradores para fiscalizar e cobrar junto aos órgãos responsáveis. Portanto, “A 

recuperação de áreas degradadas no Brasil é um tema que tem provocado grande envolvimento 

de pesquisadores, órgãos de governo e organizações não governamentais. Muitos projetos em 

pequena escala vêm sendo desenvolvidos com variados graus de sucesso”. (CHABARIBERY 

et. al. 2008, p.2)  

Mediante o exposto, este trabalho tem como objetivo elaborar uma proposta de Plano de 

Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) para uma determinada área bastante prejudicada 

pelo corte para lenhas na região, visando diagnosticar inicialmente os principais problemas 

ambientais locais advindos do desmatamento, bem como das queimadas ocorridos na região, 
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no ano de 2016, e buscar ações mitigadoras para minimizar os impactos já ocorridos, evitando 

assim o surgimento de novos problemas.  

Trazemos contextualização da temática abordada, descrevendo e definindo a degradação 

ambiental de uma forma geral, como ela ocorre e quais os principais fatores ocasionastes, os 

objetivos do nosso trabalho se estabelece através de conhecer a área a ser analisada, identificar 

os problemas para a região e propor ações mitigadoras.  

É importante destacar a discussão dos requisitos legais, que dão suporte e base legais para 

o desenvolvimento do plano de áreas degradadas; a metodologia que será mediantes pesquisas 

bibliográficas A pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado, 

constituído principalmente de livros e artigos científicos. (GIL, 2002, p. 44). De enfoque 

qualitativo não preocupando com a quantidade numérica, mas com a compreensão de tudo que 

está sendo descrito no trabalho. (GOLDEMBERG, 2004). 

  Caracterizando como pesquisa exploratória que têm como principal finalidade 

desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo em vista a formulação de 

problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores. (GIL, 2008, p. 27).  

 

REQUISITOS LEGAIS 

 

 Segundo a ABNT a Associação Brasileira de Normas Técnicas considera, na NBR 

10703, que a degradação ocorre a partir de "Alterações adversas das características do solo em 

relação aos seus diversos usos possíveis, tanto estabelecidos em planejamento quanto os 

potenciais". (ABNT, 1989, p.1). Compreendemos que essas alterações proporcionam 

desestabilidades aos solos, deixando mais propensos a desequilíbrios.  

É uma preocupação importante por duas razões. Primeiro, a degradação de solos afeta a 

capacidade produtiva de um ecossistema. Segundo, afeta o clima do planeta através de 

alterações no equilíbrio da água e da energia e modificações nos ciclos de carbono, nitrogênio, 

enxofre e outros elementos. Dessa maneira os solos afetados causam improdutividade agrícola, 

trazendo problemas socioeconômicos.  

 A  Lei n.º 9.605 de 12 de fevereiro de 1998 (Lei de Crimes Ambientais), que determina 

as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente 

em seus artigos seguintes:  

 

Art. 2º Quem, de qualquer forma, concorre para a prática dos crimes 

previstos nesta Lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida da 

sua culpabilidade, bem como o diretor, o administrador, o membro de 

conselho e de órgão técnico, o auditor, o gerente, o preposto ou 

mandatário de pessoa jurídica, que, sabendo da conduta criminosa de 

outrem, deixar de impedir a sua prática, quando podia agir para evitá-

la. 

Art. 3º As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, 

civil e penalmente conforme o disposto nesta Lei, nos casos em que a 

infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou 

contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício da sua 

entidade. 

Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a 

das pessoas físicas, autoras, coautoras ou partícipes do mesmo fato. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9605.htm
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Art. 4º Poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua 

personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à 

qualidade do meio ambiente. (BRASIL, 1998).  

  

 Podemos perceber que essas sanções estabelecem providencias as práticas indevidas de 

crimes contra o meio ambiente e a natureza, estabelecendo culpabilidades aos altos que 

degradam e trazem danos a esses locais, para que essas práticas indevidas sejam evitadas e 

possam existir um desenvolvimento da biodiversidade local.  

 A Lei nº 7.347/85, que trata da Ação Civil Pública (Lei de Interesses Difusos), prevê o 

ajuizamento da ação civil pública de responsabilidades por danos causados ao meio ambiente, 

ao consumidor e ao patrimônio artístico, turístico ou paisagístico. Pode ser requerida pelo 

Ministério Público (a pedido de qualquer pessoa), ou por uma entidade constituída. (BRASIL, 

1985).  

Conforme a Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA) através da lei nº 6938/81 de 

1981 dispõe sobre a obrigatoriedade do licenciamento ambiental para atividades ou 

empreendimentos que possam degradar o meio ambiente. Dentre outras leis que objetiva dirimir 

os problemas criminalizados acerca do desmatamento e proteção ao meio ambiente.  

 

Art 2º - A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a 

preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à 

vida, visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento 

socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da 

dignidade da vida humana, atendidos os seguintes princípios: 

I - Ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, 

considerando o meio ambiente como um patrimônio público a ser 

necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo; 

II - Racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar; 

Ill - planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais; 

IV - Proteção dos ecossistemas, com a preservação de áreas 

representativas; 

V - controle E zoneamento das atividades potencial ou efetivamente 

poluidoras; 

VI - Incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas para o 

uso racional e a proteção dos recursos ambientais; 

VII - acompanhamento do estado da qualidade ambiental; 

VIII - recuperação de áreas degradadas; (Regulamento) 

IX - Proteção de áreas ameaçadas de degradação;  

 

 Compreendemos que através da lei sobre importantes contribuições na 

preservação/proteção do meio ambiente, que possibilite melhor qualidade do meio ambiente e 

seus recursos, despertando assim desenvolvimento local, trazendo assim estabilidade livrando 

de que ocorra danos, no plano e planejamento de melhorias e fiscalização desses espaços 

declarando o meio ambiente como um patrimônio de toda população.  

 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1980-1989/D97632.htm
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CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO DA ÁREA  

 

A área está localizada nas proximidades da comunidade de Santana, a cerca de 1 

quilometro, próximo ao município de Felipe Guerra, com longitude -5.63354 e latitude -

37.67454, fazendo fronteiras com os municípios de Caraúbas e Apodi, é situada na 

Microrregião da Chapada do Apodi, do estado do Rio Grande do Norte RN. (FONTE IBGE).  

 

Imagem 01 da comunidade próxima  

 
Fonte: Google maps, 2016.  

 

Como vemos na imagem 01 apresenta uma comunidade rural como também áreas 

próximas, compreendemos que possui uma imensidão de mata como diversidade de plantas e 

animais, o que ocasiona um olhar diferenciado por parte de alguns investidores em busca da 

madeira para fins lucrativos no corte de lena o que torna o local com certa probabilidade a 

desertificação.  

De acordo com ALMEIDA (2001, p. 142) 

 

Uma das etapas mais importantes a ser considerada é o diagnóstico que 

permite o conhecimento da amplitude dos problemas ambientais, 

sociais e econômicos envolvidos no processo de recuperação ambiental 

da área e respectivo PRAD. O diagnóstico prévio de aspectos 

ambientais (biológicos) e socioeconômicos permite que se estabeleçam 

metas para a recuperação ambiental, dando mais consistência ao PRAD 

e a seu processo de implementação 

 

É importante destacar que essa questão vem sendo desenvolvidas por anos, sem nenhum 

monitoramento nem fiscalização para pesquisar tamanhos dos estranhos tragos a paisagem local 

como também uma imensidão de problemas ambientais a toda a região da várzea que sofre com 

essa exploração.  

Com isso caracterizamos aspectos da região servindo como importante ferramenta para 

olharmos com base nos referenciais teóricos e analise do local que os solos predominantes em 

Caraúbas, bem como no local investigado e suas características principais são: Latossolo 
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Vermelho Amarelo Eutrófico - fertilidade média a alta, textura média, bem a fortemente 

drenado relevo plano, muito profundo e poroso. Solonchak Solonétzico - alta salinidade, textura 

indiscriminada, imperfeitamente a mal drenada, relevo plano. Solos Aluviais Eutróficos - 

fertilidade natural alta, textura argilo/arenosa, argilosa ou arenosa, medianamente profundos, 

imperfeitamente a moderadamente drenados, relevo plano. 

No município predomina a caatinga hiperxerófila, vegetação de caráter mais seco, com 

abundância de cactáceas e plantas de porte mais baixas e espalhadas. Entre outras espécies 

destacam-se a jurema-preta, mufumbo, marmeleiro, xique-xique e facheiro. 'Carnaubal', 

vegetação natural onde a espécie predominante é a palmeira, a carnaúba. Os carnaubais são 

espaçados e iluminados. Vegetação Halófila - constituídas por plantas que toleram viver em 

solo com alta concentração de sais, geralmente são espécies herbáceas e rasteiras carnaubais. 

Diante de tudo que foi  encontrado podemos diagnosticar  e identificar vários problemas 

advindo do desmatamento e queimadas ocorridas na comunidade, gerando fatores negativos ao 

ecossistema, afetando a fauna e flora, algumas espécies de animais, destruição do perfil do solo 

causando erosão, além da extração, queima ilegal e venda de madeira para produção de carvão 

vegetal, não possuindo fiscalizações de órgãos para verificação e licenciamentos dentre outros. 

Fatores de degradação que podemos identificar é principalmente a ação pelo homem 

para uso da agricultura, a pecuária também é facilmente encontrada, os resíduos que são jogados 

em locais inadequados, todas essas ações que deram origem à degradação ou alteração 

ambiental. 

 

Imagem 02 da área desmatada  

 
Fonte: Autores, 2016. 

 

Quando ocorre o desmatamento e as queimadas, essas regiões ficam comprometidas. A 

realização da atividade danosa prejudica o ecossistema e ocassiona varios probelmas 

socioambientais. A partir do desmatamento são retirada mata nativa para abastecer os fornos 

ou para produção de carvão, que é utilizado  como combustivel para aquecedores, lareiras, 

churrasqueiras e fogões, sendo assim, também comercializados nas cidades e comunidades 

vizinhas.  
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Imgem 03 da área desmatada 

 
Fonte: Google maps, 2016   

 

Com a retirada da cobertura vegetal a produtividade fica reduzida, causando assim o 

empobrecimento e degradação do solo devido à remoção de sua camada superficial, destruição 

da biodiversidade, resultando na destruição e extinção de diversas espécies, elevação das 

temperaturas locais e regionais. Com as queimadas, que fator primordial para a poluição 

atmosférica, afeta diretamente ciclo das chuvas. Devido à realização das queimadas, a fumaça 

gerada é responsável por ocasionar diversos problemas à saúde humana, como: deficiências 

respiratórias, febre, dores de cabeça, irritação na vista e etc.  

 Essa questão vem causando alarmes aos moradores, pois já pode ser sentido uma 

constante alteração das temperaturas da área, os animais também invadem a comunidade a 

procura de alimentação e abrigo, pois as constantes queimadas torna o local improprio para se 

viver, notam-se também queimaduras nos cavalos, jumentos e vacas o que chocam a população, 

alguns por exemplo conseguem cuidar desses animais que são uns dos que mais sofrem com 

essa problemática do desmatamento e queimadas.  

Possui uma área de aproximadamente um hectare e meia nesse exato ponto escolhido 

pelo grupo qual está sendo desmatado, podendo aumenta de acordo com a retirada por parte 

dos trabalhadores, no entanto é importante mostrar que na mata são diversos pontos utilizada 

para cortes da madeira e realizada queimadas das folhas e partes que não será utilizada em seus 

processos de produção.  

 

PLANEJAMENTO LOCAL 

  

 A proposta de planejamento e recuperação da area degradada em destaque foi sendo 

descutido e posteriormente trabalhada, atendendo as consideraçoes estabelecidas por 

(ALMEIDA, 2016, p. 142) 
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O processo de recuperação ambiental é complexo, requerendo tempo, 

recursos (dinheiro, mão de obra e tecnologia) e conhecimento dos 

diversos fatores relacionados à área a ser recuperada, como as 

características do solo, da água, da fauna, da flora e as modificações 

inerentes ao processo que ocasionam (ou ocasionarão) o distúrbio. O 

PRAD deve ter inicialmente seus objetivos bem definidos, ajustando 

variáveis como: as necessidades legais, desejo do proprietário do 

terreno, aspectos sociais e econômicos. Nunca esquecendo de que o 

objetivo principal é promover a recuperação ambiental de uma área 

degradada. 

 

A parte da definição da área como também compreensões das pesquisas bibliograficas 

desenvolvidas e mapeamento da area, como também estragegias a serem empregadas na área e 

em alguns pontos que necessitem de cuidados maiores, a partir dai podemos desenvolver as 

atividades a serem produzidas para recuperação da area como seja o reflorestamento do local 

que será reeestaurado para assim poder se desenvolver novamente servindo de habitat dos 

animais e plantios. Como também as falas de alguns moradores da comunidade proxima que 

conhecem atrasves do conhecimento emprico relatos importantes que serviram para construção 

desse importante plano.  

Segundo a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) (2002), para que 

haja soluções eficazes para a minimização dos processos erosivos acentuados, primeiramente é 

necessário que se isole a área afetada. Realizar análises químicas e texturais do solo para o 

conhecimento da fertilidade também se torna extremamente necessário, pois são dados 

importantes para a aplicação de insumos necessários ao desenvolvimento das plantas a serem 

cultivadas no local e para a implantação das melhores práticas para controle da erosão.  

Dessa forma é necessário diversos processos associados que servirão como vantagens e 

controle da área quanto aos fatores erosivos que influenciaram diretamente na reestruturação 

da área. 

De acordo com Bertoni e Lombardi Neto (1990), a cobertura vegetal é a defesa natural 

de um terreno contra a erosão, através dos seguintes benefícios: (1) proteção direta contra o 

impacto das gotas de chuvas; (2) dispersão da água, interceptando-a e vaporando-a antes de 

atingir o solo; (3) decomposição das raízes das plantas que, formando canalículos no solo 

aumentam a infiltração de água; (4) melhoramento da estrutura do solo pela adição de matéria 

orgânica, aumentando assim sua capacidade de retenção de água e (5) diminuição da velocidade 

de escoamento da enxurrada pelo aumento do atrito na superfície. 

Assim os processos de revegetação trarão inúmeros benefícios ao local e ao ecossistema 

da região, na fauna e flora local trazendo uma biodiversidade maior de animais e insetos a uma 

região que antes era considerada sem nenhuma valia por alguns, hoje pode ser considerada 

como fator fundamental de enriquecimento ambiental de espécies. 

Farias (1992) acredita que a importância da revegetação em áreas degradadas por erosão 

está na captação e transformação de energia, que manterá toda a cadeia trófica, gerando sítios 

ecológicos associados aos fatores ambientais e melhorando também o seu impacto visual. 

Objetiva também atrair dispersores como pássaros, insetos e outros animais de pequeno porte 

que são importantes para promover a autos sustentabilidade de ecossistema. Entretanto, é 

necessário salientar que nem todas as espécies ou grupos. 
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Chada et al. (2004, p. 801) apresenta a importância de revegetar os espaços danificados, 

trazendo assim vida ao local.  

 

A reabilitação de ecossistemas florestais pode ser alcançada através do 

plantio de espécies facilitadoras da sucessão natural, em locais onde, a 

princípio, uma série de barreiras impede o desenvolvimento do 

processo. A capacidade de estabelecimento em condições limitantes, a 

atração de fauna, estabelecimento das mudas nativas e a grande 

deposição de serrapilheira são características desejáveis de espécies 

para plantios de reabilitação. 

 

É necessário considerar suas propriedades físicas aeração na troca de elementos 

podendo continuar enriquecendo o solo para que continue fértil e assim possam ser utilizados 

futuramente, os fatores de retenção de água que serão utilizados nos processos de 

reflorestamento auxiliando no desenvolvimento e manutenção da proposta na área, e 

reestruturação do solo. Os fatores químicos que auxiliaram da reação positivas e negativas e 

influenciaram para que tudo ocorra perfeitamente, assim como os fatores biológicos 

responsáveis por as taxas de matérias, as espécies e os microrganismos pertencentes m torno da 

região.  

 

 

LISTA DE ANIMAIS PERTENCENTES NA ÁREA 

 
NOME CIENTIFICO* NOME VULGAR FAMÍLIA* 
Equus africanus asinus Jumento Equidae 

Cavalo Cavalo Equinos 

Vaca Vaca Bovideos 

Ovelha Ovelha Bovideos 

Jararaca-da-Mata Jararaca Viperidae 

Raposa Raposa Canidae 

Gato Gato-do-Mato Felidae 

Coragyps atratus Urubu Cathartidae 

Periquito Periquito Psittacidae 

Sapo Sapo Bufonidae  

Fonte: Autores, 2016.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 O trabalho que trouxe como objetivo elaborar uma proposta baseado no plano de 

recuperação de áreas degradadas para uma determinada área que se encontrada danificada 

devido a exploração, com isso conseguimos diagnostico da problemática local que contribui no 

desenvolvimento do trabalho, para propor medidas mitigadoras que trazem benefícios nos dias 

atuais e gerações futuras.  

 Podemos perceber que a área se encontra desmatada e com pouca diversidade de 

animais, é importante ressaltar que a região é quente e seca, devido a problemática tem se 

agravado maiores situações negativas. Podemos perceber a necessidade de discussões sobre a 
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temática, a qual se destaca por se tratar de uma pesquisa do meio rural, procurando expor as 

realidades sofridas nessas regiões.  

 Oferecendo aprofundamento teórico metodológico para discutir questões que envolve o 

Plano de Recuperação de Áreas degradadas (PRAD), considerado complexo de ser estudado, 

no em tanto compreendemos sua importância e finalidades para possibilitar proteção e 

preservação de áreas danificadas pelas mãos humanas e que necessitam serem restauradas, 

possibilitando vida para os animais e fonte de recursos pertencentes na natureza.  
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RESUMO  

 

Este artigo procura apresentar compreensões sobre estudo realidade em uma comunidade do 

meio rural sobre a problemática de resíduos sólidos. Tem como objetivo identificar o destino 

dado aos resíduos sólidos produzidos na zona rural, para elaborar uma proposta de planejamento 

ambiental para gestão desses resíduos, e contribuir para a gestão e melhoria de vida da 

população local, estabelecendo contextualização teoricamente a questão ambiental e a produção 

de resíduos sólidos, fundamentado em autores que discutem a temática como: Lima (2005), 

Bidone e Povinelli (1999), Quintas (2006) dentre outros. Mostrando a importância da gestão de 

resíduos correto construímos um plano de ações que contribuem para melhor qualidade de vida 

da população e preservação ambiental sobre as dimensões econômica, ambiental e social. O 

trabalho permitiu compreensões importantes sobre os processos que envolvem a temática e suas 

possíveis resoluções. Além de permitir discussões sobre a temática de resíduos sólidos que afeta 

o meio rural também.  

 

Palavras-chaves: Resíduos sólidos. Gestão. Qualidade de vida. Meio rural.  

 

ABSTRACT  

 

This article tries to present understandings about study reality in a community of the rural way 

on the problem of solid residues. He/she has as objective identifies the destiny given to the solid 

residues produced in the rural area, to elaborate a proposal of environmental planning for 

administration of those residues, and to contribute for the administration and improvement of 

life of the local population, establishing contextualização theoretically the environmental 

subject and the production of solid residues, based in authors that discuss the theme as: He/she 
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Files (2005), Bidone and Povinelli (1999), Thursdays (2006) among others. Showing the 

importance of the correct administration of residues built a plan of actions that you/they 

contribute to better quality of life of the population and environmental preservation on the 

dimensions economical, environmental and social. The work allowed important understandings 

on the processes that involve the theme and their possible resolutions. Besides also allowing 

discussions on the theme of solid residues that affects the rural way.  

 

Keywords: Solid residues. Administration. Life quality. Half rural. 

 

 

INTRODUÇÃO  

 

O meio ambiente tem passado por profundas modificações nos seus recursos naturais, 

pois à medida que o homem interage com a natureza, este produz alterações significativas em 

seu ambiente, ou seja, através das práticas adotadas no meio social ele produz mudanças, que 

tanto podem ser positivas ou negativas na qualidade do meio ambiente no qual está inserido. 

Nos últimos anos com as mudanças ocorridas no mundo como um todo, em função das 

transformações econômicas e sociais e o forte apelo do mercado para estimular o consumo, os 

hábitos de consumo e alimentares da população também foram alterados.  

Assim também, mudanças ocorreram no setor rural, gerando de forma direta e indireta 

uma série de resíduos tecnicamente chamados de lixo. Sendo este fator considerado no meio 

rural, um dos maiores problemas da atualidade, pois com um destino final inadequado, faz com 

que o mesmo seja colocado em local impróprio para a sua deterioração ou reaproveitamento. 

Verifica-se que na maioria das comunidades rurais brasileiras não há serviço público ou 

particular para a realização da coleta do lixo, cabendo aos moradores à responsabilidade de dar 

um destino final para esses resíduos. Se o resíduo não tiver destino adequado, pode ocorrer um 

maior risco de poluição e comprometimento da saúde das pessoas que residem nesse ambiente, 

também a falta de um sistema de descarte consolidado e eficiente pode ocasionar sérios 

problemas ao ambiente, entre eles a contaminação da água, do solo e até dos alimentos 

produzidos nessas propriedades. 

A gestão ambiental tem por objetivo analisar a questão do meio ambiente a partir da 

interação entre os meios social e físico-natural. A gestão ambiental deve visar o uso de práticas 

que garantam a conservação e preservação da biodiversidade, a reciclagem das matérias-primas 

e a redução do impacto ambiental das atividades humanas sobre os recursos naturais. 

Conforme a Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) 001/86 

de 233 de junho de 1986, considera impacto ambiental como:  

Qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do 

meio ambiente, causado por qualquer forma de matéria ou energia 

resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam: 

a saúde, a segurança e o bem-estar da população; as atividades sociais 

e econômicas; a biota; as condições estéticas e sanitárias do meio 

ambiente; a qualidade dos recursos ambientais. (CONAMA Nº 001, de 

23 de janeiro de 1986). 

 Os impactos ambientais provocam diversas modificações ao meio ambiente, trazendo 

fatores maléficos, dificultando a qualidade de vida dos animais e da população. Dessa maneira 

podemos perceber que discutindo resíduos sólidos os impactos advindos desde a produção de 

produtos e materiais para consumo humano afeta diretamente a natureza e o seu ciclo de 
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descarte também não sendo realizado corretamente se constituem maiores danos ao meio 

ambiente.  

Segundo Quintas (2006), não é possível visualizar, numa sociedade democrática, a 

prática da gestão ambiental sem a presença do Estado e da sociedade civil. Daí a convicção de 

que, no terreno da gestão ambiental, Poder Público e sociedade civil não se opõem, mas se 

complementam. Portanto, devem trabalhar preferencialmente em ações compartilhadas, a partir 

de objetivos comuns. 

Desta forma, o poder público é detentor de poderes e obrigações estabelecidos na 

legislação, que lhe permitem promover, desde o ordenamento e controle do uso dos recursos 

ambientais (incluindo a criação de incentivos fiscais na área ambiental) até a reparação e a 

prisão de indivíduos por danos ambientais.  

Assim sendo, a conscientização dos moradores do meio rural é fundamental para uma 

transformação do modo de pensar e agir frente aos problemas ambientais. As práticas do meio 

social determinam à natureza dos problemas ambientais que afligem a humanidade. É neste 

contexto que surge a necessidade de práticas referentes a Gestão Ambiental e sua importância 

no contexto atual eu vivemos, em especial enfatizar a gestão ambiental como prática também 

de comunidades rural e não apenas na zona urbana das grandes cidades.  

Mediante o problema exposto, esta proposta partiu da seguinte indagação: em que 

medida e proposta de planejamento ambiental poderá contribuir para a gestão dos resíduos 

sólidos no meio rural de Caraúbas-RN? 

Partindo do objetivo de identificar o destino dado aos resíduos sólidos produzidos na 

zona rural, para elaborar uma proposta de planejamento ambiental para gestão desses resíduos, 

e contribuir para a gestão e melhoria de vida da população local, estabelecendo contextualização 

teoricamente a questão ambiental e a produção de resíduos sólidos com autores que discutem a 

temática.  

Tem em vista a justificativa do plano ambiental, e qual a importância para a zona rural 

do referido município. No tocante à exploração dos recursos naturais, o ser humano utiliza-se 

de um enfoque que vai processando e modificando os recursos com a finalidade de produzir e 

consumir. Nesse sentido, o paradigma do desenvolvimento sustentável procura estabelecer 

padrões de produção e consumo atrelados aos processos de recuperação ambiental. O Plano de 

Controle Ambiental (PCA) é um estudo que identifica e propõe medidas mitigadoras quanto 

aos impactos gerados por empreendimentos de médio porte, ou seja, é um estudo ambiental que 

além da apresentação do empreendimento, identifica os impactos gerados e suas magnitudes, e 

das várias medidas mitigadoras, tudo dentro de planos e programas ambientais. 

O presente trabalho visa relatar o destino dado aos resíduos sólidos produzidos nas 

comunidades e famílias rurais, bem como da zuna urbana do município de Caraúbas/RN. O 

trabalho está estruturado da seguinte forma: revisão breve de conceitos importantes sobre a 

temática; a metodologia utilizada na pesquisa; apresentação e análise dos dados obtidos e; 

considerações finais. 

A metodologia utilizada se aplica inicialmente, em uma pesquisa exploratória por 

procurar aspectos direcionados a pesquisa (GIL, 2002). Buscando dados descritivos sobre o 

assunto proposto com uma abordagem qualitativa. (GIL, 2002). Ressaltamos a utilização de 

dois relatos com moradores locais com mais de vinte anos, onde foi pedido para que 

comentassem sobre a problemática dos resíduos sólidos na comunidade.  

A metodologia será por meio de pesquisa bibliográfica por apresentar abordagens 

utilizadas anteriormente por autores encontrados em artigos científicos e livros publicados. É 

importante apresentar também como um estudo de campo pode-se dizer que o levantamento 
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tem maior alcance e o estudo de campo, podem ser feitas duas distinções essenciais. o 

levantamento procura ser representativo de universo definido e oferecer resultados (GIL, 2002).  

Conforme Marconi e Lakatos (2007, p. 157) A pesquisa, portanto, é um procedimento 

formal, com método de pensamento reflexivo, que requer um tratamento científico e se constitui 

no caminho para conhecer a realidade ou para descobrir verdades parciais. Constituindo-se 

importante ferramenta para compreensão e reflexões de uma realidade para contribuir 

positivamente na mudança de realidade.  

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT, 2004, p. 1), através da Norma 

Brasileira (NBR nº10004), define os resíduos sólidos como sendo: 

  

Resíduos nos estados sólido e semi-sólido, que resultam de atividades 

da comunidade de origem: industrial, doméstica, hospitalar, comercial, 

agrícola, de serviços de variação. Ficam incluídos nesta definição os 

lodos provenientes de sistema de tratamento de água, aqueles gerados 

em equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como 

determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável seu 

lançamento na rede pública de esgotos em corpos d’água. 

  

A partir da definição apresentada, compreende-se que o lixo tem composição 

extremamente variada, dependendo basicamente da natureza de sua fonte produtora.  

Para Darolt (2002), o lixo rural é composto tanto pelos restos vegetais da cultura e 

materiais associados à produção agrícolas como: adubos químicos, defensivos e suas 

embalagens, dejeto de animais, produtos veterinários, quanto por sobras semelhantes às 

produzidas nas cidades, como restos de alimentos, vidros, latas, papéis, papelões, plásticos, 

pilhas e baterias, lâmpadas etc.  

Os resíduos sólidos domésticos estão repletos de restos de produtos de limpeza, tintas, 

óleos lubrificantes, frascos de aerossóis, lâmpadas fluorescentes, pilhas, baterias e outros 

materiais classificados como perigosos devido à presença de substâncias químicas tóxicas. 

Quando descartadas inadequadamente, em lixões, terrenos desocupados, rios, lagos etc. Essas 

substâncias podem contaminar o solo e as águas superficiais ou subterrâneas. (BRASIL, 2005). 

Os resíduos sólidos são considerados perigosos quanto às suas propriedades físicas, 

químicas e infectocontagiosas. A inadequada remoção e coleta desses resíduos, sua destinação 

e seu tratamento final podem causar um grande impacto ao meio ambiente. O processo físico-

químico de decomposição dos orgânicos, se não controlado de forma correta, irá produzir 

líquidos percolados (chorume), em sua maioria, ricos em metais pesados, chumbo, níquel, 

cádmio, dentre outros, que contaminam os veios hídricos e cursos d’água quando infiltrados no 

solo. A decomposição anaeróbica das frações orgânicas do lixo lança, no ar, compostos 

poluentes e gases de amônia, enxofre, gás carbônico, dentre outros (BIDONE; POVINELLI, 

1999, apud, SOARES et al, 2007). 

Torna-se então necessária uma conscientização sobre os problemas causados com o lixo 

produzido nas comunidades rurais, além de se buscar alternativas para recuperar o que já foi 

prejudicado, para que estas áreas não sofram os problemas que existem na zona urbana com a 

degradação ambiental (LIMA et al, 2005). 

A comunidade em destaque, sobre a questão de gerar resíduos sólidos, o que nos dias 

de hoje traz grande preocupação de todos, vemos que a falta de conscientização por parte dos 

moradores é um fator extremamente a ser notado, visto que a coleta é feita, isso na forma e uso 

de caçamba de lixo da prefeitura municipal de Felipe Guerra e também de Caraúbas Rio grande 
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do Norte, onde as mesmas passam semanalmente para fazer a coleta do lixo gerado por toda 

comunidade trabalhando em parceria para tratar o problema, realizando também limpeza da 

área que fica próximo a lagoas que poderiam servir no processo de fruticultura, pois a 

comunidade tem grandes áreas que são utilizadas para plantio de melancias, melões, feijão, 

milho etc.  

Dessa forma, percebe-se que continua tudo da mesma maneira, todos os dias os 

moradores após fazer a varredura de suas casas, jogam todo o lixo no local, não esperando assim 

que a caçamba de lixo passe e leve o lixo até o aterro sanitário da prefeitura, o que se transforma 

em um grande lixão gerando transtornos a todos, como o aparecimento de ratos, e, 

consequentemente, doenças devido ao contato direto com os resíduos no lixão.  

Como se não bastasse tamanho problema, também pode ser identificado que alguns 

moradores fazem queima de boa parte desse lixo gerando assim poluição atmosférica, e 

problemas de saúde à população que sofre com tamanhos transtornos e transformações que vem 

ocorrendo no local. 

Através dos relatos de moradores analisados, dessa forma foi possível perceber que isso 

tudo vem de anos anteriores, onde os moradores têm desde cedo à prática de ir até o local e 

depositar o lixo, o que seria uma pratica errada que deve ser mudada. 

 

CARACTERIZANDO O CAMPO DE PESQUISA  

 

 Apresentaremos a seguir imagem da comunidade a qual realizamos nossa pesquisa.  

Imagem 01 comunidade pesquisada  

 

 
Fonte: Google maps, 2019. Disponível em: https://www.google.com.br/maps/@-5.6335126,-

37.6750003,386m/data=!3m1!1e3.  

 

 

 

https://www.google.com.br/maps/@-5.6335126,-37.6750003,386m/data=!3m1!1e3
https://www.google.com.br/maps/@-5.6335126,-37.6750003,386m/data=!3m1!1e3
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 LOCALIZAÇÃO E ACESSO 

 

O município de Felipe Guerra situa-se na mesorregião Oeste Potiguar e na microrregião 

Chapada do Apodi, limitando-se com os municípios de Governador Dix-Sept Rosado, Apodi e 

Caraúbas, abrangendo uma área de 282 km², inseridos nas folhas Apodi (SB.24-X-C-VI) e 

Quixeré (SB.24-X-C-III), na escala 1:100.000, editadas pela SUDENE. 

A sede do município apresenta coordenadas 05°36’10,8” de latitude sul e 37°41’20,4” 

de longitude oeste, distando da capital cerca de 445 km, sendo seu acesso, a partir de Natal, 

efetuado através das rodovias pavimentadas BR-304 e BR-405. (IDEMA) 

 

CLIMA 

 

O município possui um clima do tipo muito quente e semiárido, com estação chuvosa 

atrasando-se para o outono, período chuvoso de fevereiro a maio, temperatura média anual em 

torno de 27,8ºC e umidade relativa média anual de 68%. (IDEMA) 

 

VEGETAÇÃO 

 

Quanto à formação vegetal, o município possui Caatinga Hiperxerófila - vegetação de 

caráter mais seco com abundância de cactáceas e plantas de porte mais baixas e espalhadas, 

exemplos: jurema preta, mufumbo, facheiro, faveleiro, xique-xique e marmeleiro. Carnaubal – 

vegetação natural onde à espécie predominante é a palmeira, a carnaúba. Os carnaubais são 

espaçados e iluminados. Os solos predominantes são: Redzina e Cambissolo Eutróficos. 

(IDEMA) 

 

GEOLOGIA 

 

O município Felipe Guerra encontra-se inserido, geologicamente, na Província 

Borborema, sendo constituído pelos sedimentos das formações Açu (Ka), e Jandaíra (K2j) e 

por Depósitos Aluvionares (Q2a). (IDEMA) 

 

RECURSOS HÍDRICOS 

 

Águas Superficiais 

O município de Felipe Guerra encontra-se totalmente inserido nos domínios da bacia 

hidrográfica do Rio Apodi - Mossoró, que o atravessa na direção SW-NE. Seus principais 

tributários são: os Rios do Alazão, do Meio, do Abreu e Preto. As principais acumulações de 

água são: a Barragem Mirador (685.000m³) e a lagoa do Saco. Todos os cursos d’água são 

intermitentes e o padrão da drenagem é o dendrítico. (IDEMA) 

 

Águas Subterrâneas 

 Domínios Hidro geológicos está inserido no Domínio Hidro geológico Intersticial e no 

Domínio Hidro geológico Karstico - fissural. O Domínio Intersticial é composto de rochas 

sedimentares da Formação Açu e dos Depósitos Aluvionares. O Domínio Karstico - fissural é 

constituído pelos calcários da Formação Jandaíra. (IDEMA) 
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O espaço utilizado para identificar a gestão dos resíduos sólidos foi a comunidade de 

Santana, localizada na zona rural do município de Felipe Guerra Rio grande do Norte, a 335km 

da capital Natal. 

Por meio de analises feito no local, onde foram analisadas as questões que influenciava 

de maneira impressionante dos solos e a vida social de todos os moradores da pequena 

comunidade do interior, que sofrem com a geração dos resíduos sólidos que causam diferentes 

transtornos a população.  

Para Fonseca (1999), os resíduos constituem um problema de ordem sanitária, 

exatamente porque não lhes são dados os cuidados necessários em todos os seus aspectos. 

Atualmente, a temática é bastante trabalhada, mas verificam-se poucos estudos conduzidos em 

meio rural, sendo que a parcela existente nesse ambiente. No entanto nos dedicamos a 

apresentar a temática vivenciada no meio rural, e assim propomos um plano que contribuirá 

para desenvolvimento de ações e metas que contribuirão para qualidade e bem-estar da 

população, propondo reflexões a temática.  

 Vejamos a seguir registro fotográfico do lixão que fica na entrada da comunidade 

estudada.  

 

Imagem 02 do lixão na entrada da comunidade  

 

 
Fonte: Autores, 2016.  

 

 Podemos perceber através do registro que encontramos uma diversidade de resíduos 

sólidos no local, dos quais notamos proliferação de animais, como também a criação de porcos 

e galinhas e percebemos na foto a presença de cavalos, como também à proximidade das 

residências deixando em alerta a todos pelas doenças e danos que podem causar a população e 

ao meio ambiente. 
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Imagem 03 lixão próximo ao açude do Pacó   

 

 
Fonte: Autores, 2016.  

 

Constatamos que será necessário traçar metas a serem cumpridas por todos, para que 

ocorra uma redução, reutilização, reciclagem, entre outras, com vistas a reduzir a quantidade 

de resíduos e rejeitos por moradores, para serem encaminhados diretamente aos locais 

ambientalmente corretos. Realizando palestras para que haja uma conscientização ambiental 

dos moradores que precisam ser orientados aos riscos do lixão, assim como a preservação do 

hoje para que não afete as gerações futuras, para que elas não sofram as consequências. 

 

RELATO DE MORADORES DA COMUNIDADE 

 

“ – Meu nome é Antonia faz muito tempo vivo aqui desde criança, onde 

enfrentei bastantes dificuldades com esse lixo, pois na época das chuvas 

e do inverno eu juntamente com todos daqui pegávamos doenças, pois 

a água causava enchentes e nós como precisava da água para lavar 

roupa, tomar banho e outras coisas mais. O lixo fica mesmo na entrada 

da comunidade onde os animais vivem e nós colocamos lixo lá, a 

prefeitura manda retirar o lixo com caçambas e pede para nós não botar, 

mas lixo lá, mesmo assim a comunidade insiste e bota. Acho que seria 

importante fazer o povo daqui entender em não colocar lixo lá, os baldes 

para colocar lixo ser feitos e instalados nas ruas, e nós mesmos ajudar”. 

(Relato 01, comunidade de Santana, 2016).  

 

 A moradora apresenta que a muitos anos reside na comunidade, e que enfrentou diversas 

dificuldades com o lixão, a anos anteriores relata as doenças que enfrentavam devido a 

necessidade de água e tinham que retirar de um açude próximo ao local do lixão para realizar 

diversas atividades domesticas, ressaltamos que nos dias atuais o açude não é utilizado pelos 
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moradores para nada. A moradora apresenta questões paisagistas por o lixão ficar localizado na 

entrada da comunidade, dificultando a apresentação da beleza do ambiente, frisamos que o 

governo municipal realiza a retirada dos resíduos e que novamente os moradores depositam no 

local, isso torna um ponto negativo ao trabalho de conscientização, então surge a necessidade 

de uma política de educação ambiental para propor melhoria ao meio ambiente e a qualidade e 

bem-estar da população.  

 

“ – Meu nome é Benedita, vejo que essa questão ambiental algumas 

pessoas sem informações ainda não se preocupada em cuidar do meio 

ambiente. Acho que seria importante que além da coleta seletiva que 

deveria acontecer assim também como também os recipientes 

necessários para colocar o lixo, deveria ter também uma cooperativa 

para reciclar e reutilizar esse lixo de outra forma pois eu sou professora 

e tenho muita vontade de desenvolver projetos na escola onde trabalha, 

acho que deveria ter uma iniciativa e investimento nessa área especifica 

para que seja trabalhada com essas crianças desde cedo a questão do 

cuidado ao meio ambiente pois é um bem maior”. (Relato 02, 

comunidade de Santana, 2016).  

 

 Podemos perceber que a moradora 02 apresenta a necessidade de as pessoas conhecer a 

importância da preservação e proteção ambiental e a falta de informações ocasiona diversas 

problemáticas em destaque o lixão presente na comunidade. Apresenta a necessidade de 

conscientização em depositar seus resíduos em locais espalhados na comunidade que para isso 

ocorrer exige que sejam produzidos para a comunidade, e as questões de reciclagem para 

utilização nas escolas e em cooperativas por exemplo, como também o desenvolvimento de 

projetos ambientais e sociais para trabalhar com crianças e com os adultos também, na 

responsabilidade ambiental partilhada com todos.  

 Após as discussões bibliográficas e exploração da temática destacamos a seguir a 

construção de uma proposta de planejamento ambiental que abranjam aos setores ambientais, 

econômicos e sociais contribuindo para estabelecer diálogo com as três áreas para melhor 

qualidade de vida da população local e seu desenvolvimento.  

 

PROPOSTA DE PLANEJAMENTO AMBIENTAL 

 

Dimensões Problemas Metas Ação Como Quem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poluição 

da 

vegetação, 

solo e rios. 

Reduzir 

100% do 

impacto 

ambiental. 

Capacitar os 

proprietários, 

trabalhadores, 

moradores sobre a 

importância de 

reduzir o impacto 

ambiental. 

Realizar 

oficinas 

educativas. 

 

População e 

Autoridades. 

Risco ao 

meio 

ambiente e 

a saúde da 

população 

Reduzir 

100% do 

impacto 

ambiental 

Aumento da 

capacidade de 

utilização dos 

recursos, limitação 

do consumo de 

Monitorar 

os possíveis 

pontos de 

acumulo de 

resíduo. 

População, 

Autoridades e 

Liderenças 

locais. 
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AMBIENT

AL 

da 

comunidad

e rural 

combustíveis 

fósseis e de outros 

recursos e 

produtos que são 

facilmente 

esgotáveis, 

redução da 

geração de 

resíduos e de 

poluição, através 

da conservação de 

energia, de 

recursos e da 

reciclagem. 

ECONÔM

ICA 

Aumento 

de pessoas 

nas 

encostas 

dos 

terrenos 

onde são 

depositado

s os 

resíduos. 

Reduzir 

100% do 

impacto 

ambiental 

Alcançada através 

do gerenciamento 

e alocação mais 

eficientes dos 

recursos e de um 

fluxo constante de 

investimentos 

públicos e 

privados. 

Orientar e 

conscientiza

r a 

sociedade. 

Passar as 

orientações 

sobre a forma 

de tratamento 

adequado a ser 

dado aos 

resíduos 

produzidos 

SOCIAL Doenças 

decorrente

s da 

poluição 

do solo, do 

ar e da 

agua.  

Reduzir 

100% do 

impacto 

ambiental 

Reduzir o abismo 

entre os padrões de 

vida da população. 

Orientar a 

sociedade. 

Conscientizar 

sobre os 

problemas 

causados com o 

lixo. 

Fonte: Autores, 2016. 

 

Estas transformações, informações e conscientização é um processo  de  longo  prazo  

que  para  se  fazer  satisfatória  é  necessária  uma  educação  ambiental,  onde  o  ser  humano 

necessita  entender  as  reais  condições  do  ambiente  onde  vive  para  que  mude  suas  atitudes  

e seja menos danoso ao meio ambiente sem esquecer-se da existência direta entre qualidade de 

vida e qualidade do meio ambiente. 

Para finalizar é preciso registrar que o problema do lixo rural ainda é pouco discutido e 

estudado, sendo dedicados poucos recursos específicos para busca de estratégias que 

minimizem o problema.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Conforme os objetivos propostos de identificar o destino dado aos resíduos sólidos 

produzidos na zona rural, para elaborar uma proposta de planejamento ambiental para gestão 

desses resíduos, e contribuir para a gestão e melhoria de vida da população local, estabelecendo 

contextualização teoricamente a questão ambiental e a produção de resíduos sólidos com 

autores que discutem a temática.  

O trabalho possibilitou discutir as questões ambientais, sociais e econômicas como 

entrelaçadas entre si, para planejamento de ações e metas que proporcione aos moradores 

melhor qualidade de vida para a população como também ao meio ambiente e aos animais, 

como também nas compreensões da problemática dos lixões que atinge não somente os centros 

urbanos mas as comunidades rurais que vem sendo afetada pela não gestão desses resíduos 

sentindo efeitos por anos conforme relatos da moradora da comunidade.  

O trabalho possibilitou compreensões importantes para estudo e pesquisas realizadas no 

ambiente universitário, discutindo perspectivas que abordem propostas para gerencialmente e 

gestão no tratamento de resíduos sólidos e para promoção da qualidade de vida de todos e em 

especial a importância de discutir essas questões nos dias atuais para que ocorra um 

desenvolvimento sustentável e a inserção da educação ambiental nos ambientes fora da escola, 

para possibilitar melhores resultados. 
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RESUMO 

É cada vez mais presente a preocupação sobre a geração e a destinação final irregular de 

resíduos sólidos e dos rejeitos. Cidades em crescimento como Mossoró, no estado do Rio 

Grande do Norte, são consideradas grandes geradoras de resíduos. Trabalhando nesse contexto, 

o presente estudo analisa a gestão de resíduos sólidos, em termos quantitativos e qualitativos, 

nos condomínios residenciais do município Mossoró-RN, Brasil, foi realizado uma pesquisa de 

campo com uma amostra de quinze localidades, variando de tamanho e tempo de 

funcionamento, procurando ainda identificar como é realizado o armazenamento, a coleta e o 

transporte externo dos mesmos. Foram consultados síndicos e/ou responsáveis de cada 

condomínio. Com relação a quantificação foi feita uma estimativa mediante as respostas e a 

variação média de litros dos onde os resíduos eram armazenados, obtendo 28,8 m³/ano de vários 

de tipos de resíduos sólidos, por condomínio. Somente 53,34% dos condomínios residenciais 

apresentaram uma separação adequada para todos os tipos de resíduos sólidos. Um dos grandes 

agravantes encontrados na pesquisa foi a questão da disposição inadequada das pilhas, baterias 

e lâmpadas. Quanto ao armazenamento, foi identificado que todos seguem o regimento do 

condomínio, colocando-os em um local identificado, limpo e livre de pragas. Quanto à coleta e 

destinação final, observou-se que esses serviços são realizados por uma empresa terceirizada 

pela prefeitura. O estudo favoreceu ainda em alertar e despertar os gestores dos condomínios 

para a armazenagem e destinação adequada, os perigos e as vantagens dos resíduos sólidos.  

Palavras-chave: Gerenciamento. Lixo. Habitação. Meio ambiente. 

 

ABSTRACT 

Concern about the generation and final irregular disposal of solid wastes and tailings is 

increasingly present. Growing cities like Mossoró, in the state of Rio Grande do Norte, are 

considered major waste generators. Working in this context, the present study analyzes the 

management of solid waste, in quantitative and qualitative terms, in the residential 

condominiums of the municipality of Mossoró-RN, Brazil, a field survey was carried out with 
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a sample of fifteen localities, varying in size and time of operation, and also seeks to identify 

how the storage, collection and external transportation of the same are carried out. The trustees 

and / or persons in charge of each condominium were consulted. Regarding the quantification, 

an estimate was made through the responses and the average variation of liters from where the 

wastes were stored, obtaining 28.8 m³ / year of several types of solid residues per condominium. 

Only 53.34% of the residential condominiums presented adequate separation for all types of 

solid residues. One of the major aggravating factors found in the research was the inadequate 

disposal of batteries, batteries and light bulbs. As for storage, it was identified that all follow 

the regiment of the condominium, placing them in an identified place, clean and pest free. 

Regarding the collection and final destination, it was observed that these services are performed 

by a company outsourced by the city. The study also favored alerting and awakening the 

managers of the condominiums for the proper storage and disposal, hazards and advantages of 

solid waste. 

Keywords: Management. Garbage. Housing. Environment. 

 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

O crescimento populacional juntamente a mudança de hábitos de vida, ocasionou grandes 

alterações no mundo. Reconhecer os efeitos dessas modificações é o primeiro passo para que 

sejam desenvolvidas medidas responsáveis para a natureza. Um dos principais efeitos e grande 

problema é a produção de resíduo sólido e rejeito, já que os mesmos afetam o efeito estufa, a 

poluição dos solos, das águas subterrâneas e superficiais, geração de odores, poluição visual, 

atração de insetos e roedores, além de ainda ser um problema socioeconômico. A coleta de 

resíduo sólido e rejeito ocorre de acordo com a classificação dos tipos de resíduos e separando-

os dos rejeitos, levando cada um para sua disposição final ambientalmente adequada. 

Existe uma diferença entre resíduo sólido e rejeito que poucos sabem e que pode facilmente 

ser esclarecida. Os resíduos sólidos são materiais resultantes de consumo humano, seja ele 

reutilizável ou utilizado na reciclagem.  

Segundo a Norma Brasileira NBR 10.004 da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT, 2004), resíduos sólidos são aqueles resultantes de atividades de origem industrial, 

hospitalar, doméstica, agrícola, comercial, de diversos serviços. Ficam incluídos ainda nesta 

definição os lodos provenientes de sistemas de tratamento de água, aqueles gerados em 

equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como determinados líquidos cuja 

particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou corpos de 

água, ou exijam para isso soluções, técnica e economicamente, inviáveis em face à melhor 

tecnologia disponível.  

Já os rejeitos, são aqueles resíduos de um tipo específico quando todas as possibilidades de 

reaproveitamento já estiverem sido esgotadas. 

Os resíduos sólidos possuem uma classificação definida pela NBR 10.004 (ABNT, 2004) 

quanto aos riscos em potenciais ao meio ambiente e à saúde pública. Dessa forma, é feita uma 

divisão em duas classes. Na Classe I, são caraterizados os resíduos perigosos e, na Classe II, os 

não perigosos, havendo uma subdivisão: Classe II-A, os não inertes, e Classe II-B, os inrtes.  

A Classe I – Resíduos perigosos são definidos por aqueles que apresentam periculosidade, 

toxidade, reatividade, patogenicidade, inflamabilidade e corrosividade. Os não inertes (Classe 

II – A) são aqueles que não se enquadram nas classificações de resíduos Classe I - Perigosos 

ou de resíduos Classe II – B - Inertes, nos termos dessa Norma. E pode se destacar suas 



 
 

844 
 

UERN | Mossoró – RN, 02 a 06 de setembro de 2019 
VI CONgest – Congresso de Economia & Gestão 

propriedades, tais como: biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em água. Já os 

inertes (Classe II – B), são quaisquer resíduos que, quando amostrados de uma forma 

representativa, segundo a ABNT NBR 10.007, e submetidos a um contato dinâmico e estático 

com água destilada ou desionizada, à temperatura ambiente, conforme ABNT NBR 10.006, não 

tiverem nenhum de seus constituintes solubilizados a concentrações superiores aos padrões de 

potabilidade de água, excetuando-se aspecto, cor, turbidez, dureza e sabor. 

Esse tema vem sendo discutido ao longo de muitas décadas em escala nacional e 

internacional. A preocupação em reduzir a produção dos mesmos se tornou maior em todo 

Brasil. Com isso, tem-se a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), instituída pela Lei 

nº 12.305, sancionada dia 2 de agosto de 2010 (BRASIL, 2010), que estabelece diretrizes para 

a gestão e o gerenciamento dos resíduos sólidos, fazendo essa discursão tomar outros caminhos. 

Em seu Art. 4º, a Lei nº 12.305 (BRASIL, 2010), assegura que a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos reúne o conjunto de princípios, objetivos, instrumentos, diretrizes, metas e 

ações adotados pelo Governo Federal, isoladamente ou em regime de cooperação com Estados, 

Distrito Federal, Municípios ou particulares, com vistas à gestão integrada e ao gerenciamento 

ambientalmente adequado dos resíduos sólidos. 

Para Besen et al (2010), a gestão e a disposição inadequada dos resíduos sólidos causam 

impactos socioambientais, tais como degradação do solo, contribuição para a poluição do ar, 

intensificação de enchentes, comprometimento dos corpos d’água e mananciais, proliferação 

de vetores de importância sanitária nos centros urbanos, catação em condições insalubres nas 

ruas e nas áreas de disposição final. 

Segundo Klunder, Anschütz e Scheinberg (2001) e Adedipe, Sridhar, e Baker,  et al. (2005), 

é cada vez mais perceptível que o tratamento e a disposição final adequada dos resíduos sólidos 

auxilia significativamente no meio ambiente e a saúde pública. A gestão integrada e sustentável 

dos resíduos sólidos (Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos - GIRS) inclui a redução 

da produção nas fontes geradoras, a reciclagem, o reaproveitamento, a coleta seletiva com 

inclusão de catadores de materiais recicláveis e ainda a recuperação de energia.  

Uma das medidas que auxilia na redução desses resíduos é a implementação de coleta 

seletiva, possibilitando o reaproveitamento de muitos materiais, ajudando na diminuição da 

geração de poluentes e na redução de extração de matéria prima para produzir o mesmo material 

novamente.  

De acordo com o Art. 3º da Lei nº 12.305, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, fixa que 

para os efeitos da mesma, entende-se por coleta seletiva: a coleta de resíduos sólidos que é 

realizada conforme sua constituição ou composição. Enquanto o gerenciamento de resíduos 

sólidos é conjunto de ações exercidas, direta ou indiretamente, nas etapas de coleta, transporte, 

transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e 

disposição final dos rejeitos, de acordo com plano municipal de gestão integrada de resíduos 

sólidos ou com plano de gerenciamento de resíduos sólidos (BRASIL, 2010). 

Depois de instituída a Lei nº 12.305/2010, foi implantado o Plano de Gerenciamento 

Integrado de Resíduos Sólidos (PGIRS) no município de São Paulo, de acordo com uma 

publicação feita no Sindicato da Habitação e Condomínios do Paraná (SECOVI-PR) (2014). 

Esse Plano de Gerenciamento apresenta-se como um dos melhores instrumentos da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos. Na prática, o PGIRS estabelece metas de implantação de coleta 

seletiva para ocorrer a separação dos resíduos orgânicos e inorgânicos, além de pilhas, baterias 

e lâmpadas fluorescentes, implantando também composteiras na área comum do condomínio e 

nos apartamentos, além de promover projetos de conscientização dos moradores sobre a 

importância da separação, do armazenamento e da destinação adequada de cada um deles. 
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Já para o munícipio de Mossoró-RN, existe uma Lei complementar nº 012/2006, que em seu 

Art. 36º, fixa que o Poder Público deve realizar a coleta, a remoção e destino final adequado de 

resíduos sólidos urbanos, obedecendo a critérios e controle da poluição e minimizando os custos 

ambientais e de transporte. 

Considerando-se que a produção de resíduos sólidos tem relação com o crescimento e 

desenvolvimento de um local, e sendo o Município de Mossoró-RN, um dos municípios que 

desde algumas décadas atrás vem acelerando seu crescimento socioeconômico, foi implantado 

em 2007, o programa de coleta seletiva pela Prefeitura Municipal através da Secretaria de 

Serviços Urbanos, Transporte Coletivo e Trânsito (Sesutra), e em parceria com a Associação 

Comunitária Reciclando para Vida (ACREVI), de acordo com o artigo publicado por 

Cavalcanti, Souza & Alves (2011). 

Com todas essas informações, foi formulada uma problemática de como seria a gestão dos 

resíduos sólidos nos condomínios residenciais da cidade de Mossoró-RN, utilizando uma 

diversidade entre condomínios verticais e horizontais, visto que esse tipo de moradia está sendo 

cada vez mais procurada pela sociedade devido ao conforto e a comodidade gerados.  

De acordo com o site Ecodebate (2015), os condomínios comerciais ou residenciais devem 

estar adequados as regras da PNRS e às diretrizes dos planos municipais de resíduos sólidos 

dos seus municípios, estabelecendo uma gestão interna que esteja concordante com as 

exigências legais e a realidade específica de cada unidade. 

Além de pensar de forma geral sobre resíduos sólidos, deve-se levar em consideração as 

pilhas, baterias e lâmpadas, que estão cada vez mais incorporados na sociedade, apesar de tais 

fontes de energia gerarem um grande problema à saúde pública e ambiental quando descartadas 

incorretamente.  

Segundo, a Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA nº 401, 

instituída em 4 de novembro de 2008, em seu Art. 22º, fixa que: não serão permitidas formas 

inadequadas de disposição ou destinação final de pilhas e baterias usadas, de quaisquer tipos 

ou características, tais como: I - lançamento a céu aberto, tanto em aterro não licenciado, ou 

áreas urbanas como rurais; II - incineração em instalações e equipamentos não licenciados ou 

queima a céu aberto; III - lançamento em corpos d’água como, manguezais, pântanos, praias, 

poços ou cacimbas, cavidades subterrâneas, terrenos baldios, esgotos, redes de drenagem de 

águas pluviais, ou redes de eletricidade ou telefone, mesmo que abandonadas, ou em áreas 

sujeitas à inundação. 

Com base nas informações discutidas anteriormente, o objetivo no presente estudo foi 

analisar a gestão de resíduos sólidos, em termos quantitativos e qualitativos, nos condomínios 

residenciais do município Mossoró-RN, Brasil, procurando ainda identificar como é realizado 

o armazenamento, a coleta e o transporte externo dos mesmos. 

 

2. METODOLOGIA  

 

A presente pesquisa foi realizada no município de Mossoró, localizado na região Nordeste 

brasileira, no Estado do Rio Grande do Norte. O referido município possui uma área territorial 

de 2.099,333 km² (IBGE, 2016), estando localizado a 16 m de altitude. Possui uma população 

estimada de 291.937 habitantes em 2016 (IBGE, 2016) sendo considerada, portanto, uma 

densidade populacional relativamente baixa. 

Primeiramente foi realizada uma pesquisa bibliográfica, através de artigos, sites e 

monografias, a fim de entender os conceitos e as problemáticas que envolvem a gestão de 

resíduos sólidos nos condomínios em geral, visto que para moradores de casas, a própria 
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prefeitura se responsabiliza pela coleta periódica, e nos condomínios existe uma diferença, pois 

antes de chegar na etapa onde é feita a coleta pela prefeitura, é de inteira responsabilidade do 

condomínio a gestão em relação a coleta seletiva, separação, armazenagem e encaminhamento 

interno para o local adequado.  

Para diagnosticar em termos quantitativos e qualitativos a gestão dos resíduos sólidos nos 

condomínios residenciais da cidade, foi realizada uma pesquisa de campo que compreendeu os 

meses de junho e julho do ano 2017, por meio da aplicação de um questionário (contendo 

dezoito perguntas), nos condomínios residenciais.  

Foram contatados vários condomínios, buscando tanto horizontais, quanto verticais, na 

intenção de obter uma diversidade nas respostas, compostas de dois condomínios horizontais e 

treze condomínios verticais. Ressalta-se que o questionário foi direcionado totalmente aos 

síndicos e/ou responsáveis de cada local. 

A construção das questões foi baseada na intenção de obter a quantidade de resíduos sólidos 

produzidos pelo local e conhecer a gestão de armazenamento e transporte dos mesmos, já que 

um dos grandes desafios do mundo atual é quanto a gestão ambiental do acompanhamento de 

um produto do início ao fim do ciclo da vida útil do material.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Os resultados obtidos trouxeram uma diversidade de respostas, as quais foram expressas 

através de figuras a seguir, onde cada título faz referência a pergunta feita no questionário. 

Inicialmente foi necessário saber se o responsável pela informação tinha um cargo o qual seria 

possível responder todas as perguntas, já que foram direcionadas para os síndicos ou 

responsáveis dos determinados condomínios residenciais. A quantidade de unidades existentes 

para os condomínios do tipo horizontal, variou entre 9 e 493 casas, enquanto que para os tipos 

verticais, variou de 36 e 128 unidades para os verticais. A variação do tempo de funcionamento 

foi entre 3 meses e 9 anos. 

Com relação a existência de um sistema de coleta de resíduos sólidos dentro dos 

condomínios, observou-se na Figura 1, que todos os condomínios entrevistados, ou seja, 

100,00% deles, possuíam um sistema de coleta. Um grupo de 60,00% dos condomínios opta 

pelo empregado coletar os resíduos sólidos, e em 40,00% deles, o morador tem que levar os 

resíduos sólidos para um local específico dentro do condomínio. E por ser uma pergunta onde 

se poderia marcar mais de uma opção é possível totalizar 100,00%. 
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Figura 1. Variação da presença de coleta de resíduos sólidos e a forma de coleta interna. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

 

Quando questionado se desses condomínios haviam uma gestão de separação de resíduos 

sólidos por parte do mesmo, é possível verificar na Figura 2 que 53,34% dos condomínios 

entrevistados apresentam uma gestão, bem como uma coleta seletiva. E o restante, que 

compreende em 46,66% não apresentam nenhum tipo de gestão ou separação de resíduos 

sólidos, o que se torna algo muito preocupante, pois interfere nas possibilidades de 

reaproveitamento e reciclagem por parte da coleta externa, além de prejudicar a saúde pública 

e ambiental devido alguns tipos de resíduos apresentarem propriedades na sua composição que 

necessita de um tratamento diferenciado. 

 

Figura 2. Variação da presença de coleta seletiva ou outra gestão. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Com base nas informações obtidas, fez-se necessário saber quem realiza a coleta externa dos 

resíduos sólidos gerados nos condomínios estudados. Através da Figura 3, observa-se que em 
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80,00% condomínios a coleta é realizada pela prefeitura, contudo 20,00% dos entrevistados 

relatam que a coleta é realizada por uma empresa terceirizada. Ao analisar a divergência 

encontrada nas respostas, foi identificado que 100,00% dos condomínios tem sua coleta externa 

através da prefeitura, porém a mesma faz uso de uma empresa terceirizada, denominada de Vale 

Norte, a qual os 20,00% dos condomínios fizeram referência. 

 

Figura 3. Variação do responsável pela coleta externa 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Quanto à existência de uma coleta externa dos resíduos sólidos recicláveis, verificando na 

Figura 4, 73,34% dos condomínios entrevistados apresentaram esse tipo de coleta, desses, 9 

deixam por responsabilidade da prefeitura, e o restante apresenta uma parceria com catadores 

que se disponibilizam a fazer a coleta dia sim, dia não; e 26,66% dos condomínios não 

apresentam nenhum tipo de coleta externa de resíduos sólidos recicláveis. 

 

Figura 4. Presença da gestão de coleta para resíduos sólidos recicláveis. 
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Fonte: Autoria própria. 

 

Para complementar as informações já adquiridas foi necessário questionar como é realizada 

a armazenagem dos resíduos sólidos até a chegada da coleta externa e, como foi visto durante 

a pesquisa, todos os entrevistados afirmam que seguem o regimento do condomínio onde se 

descreve que os resíduos sólidos produzidos devem ser obrigatoriamente acondicionado em 

sacos plásticos fechados e colocados dentro de um recipiente próprio, em local determinado e 

identificado como “casa do lixo”, estando devidamente limpa e em suas condições adequadas 

livre de pragas. 

Quando questionados quantas vezes por semana se passa a coleta externa, foi observado que 

houve uma variação nas repostas (Figura 5), onde 20,00% dos entrevistados responderam que 

varia entre 0 - 2 vezes por semana, e o outros 80,00% fixam que a coleta passa mais de 2 vezes 

por semana. Essa variação é devido a localização do condomínio e as rotas da empresa Vale 

Norte que realiza esse trabalho. 

 

Figura 5. Quantidade de vezes que se passa a coleta externa. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Para quantificar os tipos de resíduos sólidos são gerados pelos condomínios descritos, sendo 

assim foi necessário expor uma gama de alternativas para que o responsável pudesse marcar 

todas as possíveis e transmitir o máximo de informação em sua resposta, e por isso é 

contabilizado mais de 100,00% nas respostas.  

Visto que toda atividade antrópica gera resíduos sólidos, principalmente quando é 

domiciliar; os orgânicos e inorgânicos apresentam-se em maiores quantidades, conforme 

observado na Figura 6; dos 15 entrevistados somente 40,00% geram resíduos sólidos como 

pilhas e baterias; 60,00% apresentam uma geração de lâmpadas, e apenas 6,67% afirmou que 

havia um outro tipo de resíduo sólidos que foi descrito como restos de obras, tipo de geração 

esporádica. 

A informação pode levantar um questionamento sobre a conscientização dos moradores que 

pode não está separando adequadamente e misturando com lixo comum, visto que todos uma 

vez ou outra, mesmo que em pequena quantidade, com relação aos demais, geramos pilhas, 

baterias e lâmpadas. 
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Figura 6. Tipos de resíduos sólidos gerados pelos condomínios. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Com base na pergunta anterior, foi preciso identificar a quantidade de recipientes/baldes 

destinados aos diversos tipos de resíduos sólidos em suas localidades. Questionou-se 

primeiramente a quantidade existente de recipientes/baldes destinados para resíduos sólidos 

orgânicos, que por sua vez podem ser aproveitados para fazer composteiras em uma pequena 

área do condomínio; elas devem ficar em locais cobertos, para evitar o acúmulo de umidade e 

poder ser utilizado como adubo orgânico de alta qualidade nas áreas verdes do condomínio, 

evitando o uso de fertilizantes químicos que prejudicam o meio ambiente e a composição 

química das plantas.  

Segundo Pinto et al. (2016) que apresentou uma experiência piloto em três condomínios na 

cidade da São Paulo que reconheceu desafios, como conscientização dos envolvidos e grandes 

possibilidades de desenvolvimento com solução eficiente, fazendo a compostagem de maneira 

segura, sem emitir odor e líquidos, gerando um material útil para uso da própria localidade, 

além de possibilitar a educação ambiental aos condôminos. 

Foram obtidas uma diversidade de respostas (Figura 7) onde: somente 6,67% respondeu que 

existe entre 0 - 3 baldes; 53,33% afirmam que há uma variação de 3 - 5 baldes; 13,33% 

responderam que existem cerca de 5 - 7 baldes; 13,33% disseram que havia uma variação entre 

7 - 10 baldes; somente 6,67% respondeu que apresenta mais de 10 baldes e, por último, apenas 

6,67% afirmou que não sabe responder pois se trata de um condomínio horizontal de grande 

dimensão.  
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Figura 7. Quantidade de recipientes/baldes para resíduo sólido orgânico. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Por conseguinte, foi questionado os recipientes destinados aos resíduos sólidos inorgânicos 

não recicláveis, que por não apresentar nenhuma forma de reaproveitamento dará origem aos 

rejeitos que devem ser levados para os aterros sanitários. É necessário existir um excelente 

processo de separação, pois colocar materiais não recicláveis junto aos recicláveis pode 

contamina-los ou danificar a máquina que faz o processo do material.  

Como pode ser visto na Figura 8, somente 20,00% respondeu que existem entre 0 - 3 baldes; 

33,33% responderam que existe entre cerca de 3 - 5 baldes; 26,66% afirmaram que existe entre 

5 - 7 baldes; somente 6,67% respondeu que apresenta entre 7 - 10 baldes; apenas 6,67% tem 

cerca de mais de 10 baldes, e por último 6,67% afirmou que não sabe responder, pois se trata 

de um condomínio horizontal com muitas unidades e não era possível ser contabilizado. 

 

Figura 8. Quantidade de recipientes/baldes para resíduo sólido inorgânico não reciclável. 

 
Fonte: Autoria própria. 
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Com relação a quantidade dos recipientes/baldes destinados a resíduo sólido inorgânico 

reciclável (Figura 9), apenas 6,67% respondeu que existe entre 0 - 3 baldes; 26,66% apresentam 

cerca de 3 - 5 baldes; outros 26,66% disseram que havia uma variação entre 5 - 7 baldes; 

somente 6,67% respondeu que apresenta entre 7 - 10 baldes; 6,67% tem cerca de mais de 10 

baldes; apenas 6,67% afirmou não sabe responder pois se trata do mesmo condomínio 

horizontal de grande dimensão, e 13,33% afirmaram que não existe nenhum tipo de 

armazenagem para esse tipo de resíduo, concluindo então que existe uma deficiência do 

condomínio, visto que os resíduos recicláveis são tão importantes quanto os outros. 

É possível estimular a ideia de reciclagem durante as assembleias, pois esse tipo de resíduo 

pode gerar renda aos condomínios. Esse lucro é possível quando ocorre a venda desses materiais 

recicláveis para empresas, cooperativas ou associações de catadores, como a ACREVI, e além 

disso ajuda ao meio ambiente na problemática de não enviar tanto resíduos para aterros, 

principalmente por serem resíduos que ocupam grandes volumes (como plásticos, papelão, 

latas) e demoram anos para se decomporem. 

 

Figura 9. Quantidade de recipientes para resíduo sólido inorgânico reciclável. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Para complementar essa série de questionamentos e levando em consideração os tipos de 

resíduos gerados pelos condomínios residenciais, se fez necessário saber a quantidade dos 

recipientes/baldes destinados a resíduo sólido do tipo pilhas, baterias e lâmpadas.  

Com isso foram obtidas respostas que podem ser vistas na Figura 10 e servem de grande 

reflexão levando em consideração a Norma da ABNT, NBR 10.004 que classifica pilhas, 

baterias e lâmpadas como resíduos perigosos. Apenas 20,00% dos condomínios entrevistados 

responderam que existem entre 0 - 3 baldes; apenas 6,67% não soube responder, pois se refere 

ao mesmo condomínio horizontal que apresenta muitas unidades individualizadas e não é 

possível saber se em algumas dessas unidades apresenta esse tipo de armazenamento, porém o 

restante dos condomínios entrevistados que corresponde a 73,33% disseram que não existia 

nenhum tipo de armazenamento para esse tipo de material.  

As pilhas, baterias e lâmpadas fluorescentes, são classificados como resíduos perigosos e 

por isso devem ter coleta e destinação diferenciada. Não devem ser dispostas no lixo comum, 

pois, de acordo com a Resolução n° 257 do CONAMA, sancionada dia de 30 de junho de 1999, 

somente uma ou mais substâncias tóxicas com teores acima do limite estabelecido podem entrar 
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em contato com o meio ambiente, como: 0,010% de mercúrio, 0,015% de cádmio e 0,2% de 

chumbo, e também não devem ser descartados no coletor de recicláveis pois não podem ser 

reutilizados.  

Figura 10. Quantidade de recipientes para lâmpadas, pilhas e baterias. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Após saber a quantidade de recipientes/baldes que compunha em cada condomínio 

residencial para cada tipo de resíduo sólido, se fez necessário saber quantos desses ficam cheios 

até a chegada da coleta externa retirar.  

Quanto aos resíduos sólidos orgânicos se obteve uma variação balanceada nas respostas 

(Figura 11), onde 33,33% afirmaram que somente entre 0 - 3 baldes ficam cheios até a chegada 

do recolhimento; outros 33,33% apresentam cerca de 3 - 5 baldes cheios até a chegada da coleta 

externa; apenas 20,00% disseram que entre 5 - 7 baldes ficam cheios; somente 6,67% 

apresentam cerca de mais de 10 baldes cheios, e apenas 6,67% afirmou não sabe responder pois 

se trata de muitos baldes e não é possível contabilizar.  

 

Figura 11. Quantidade de recipientes cheios de resíduo sólido orgânico 
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Fonte: Autoria própria. 

 

A caracterização dos recipientes/baldes de resíduos sólidos inorgânicos cheios até a chegada 

da coleta externa pode ser vista na Figura 12. Dos condomínios entrevistados, 40,00% fixam 

que somente entre 0 - 3 baldes se apresentam cheios na chegada do recolhimento; 20,00% 

apresentam cerca de 3 - 5 baldes cheios; 26,66% disseram que entre 5 - 7 baldes ficam cheios; 

6,67% tem cerca de mais de 10 baldes cheios, e 6,67% afirmou não sabe responder pois se trata 

de muitos baldes e não é possível contabilizar.  

 

Figura 12. Quantidade de recipientes cheios de resíduo sólido inorgânico 

 
Fonte: Autoria própria 
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Em relação aos recipientes/baldes destinados resíduos sólidos do tipo pilhas, baterias e 

lâmpadas que ficam cheios até a chegada da coleta externa. Constatou-se (Figura 13), que 

somente 20,00% afirmam que somente entre 0 - 3 baldes ficam cheios até o dia da coleta externa 

chegar; 6,67% afirmou não saber responder, pois se trata do mesmo condomínio onde não se é 

possível contabilizar. E o restante, 73,33%, afirmaram que não existe esse tipo de resíduo sólido 

sendo gerado no local. 
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Figura 13. Quantidade de recipientes cheios de pilhas, baterias e lâmpadas. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Quando foi questionado se havia destinação adequada para as pilhas, baterias e lâmpadas, 

como pode ser visualizado na Figura 14, que 20,00% possuem um tipo de local para se dar o 

fim adequado para esses resíduos, os mesmos disseram que havia um catador que passava com 

frequência durante a semana para recolher o material, porém o restante de 80,00% não dispunha 

de nenhum tipo de destinação adequada desse material, deixando de inteira responsabilidade 

do condômino.  

 

Figura 14. Destinação adequada de pilhas, baterias e lâmpadas. 

 
Fonte: Autoria própria. 
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baldes presentes nos mesmos, que apresentaram uma variação entre 0,06 m³ a 0,3 m³. Se 

estimarmos que um balde médio de 0,2 m³ de um determinado tipo de resíduo, fica cheio a cada 

chegada da coleta, considerando que ela passará três vezes na semana, chegaremos a um valor 

de 0,6 m³ de resíduos sólidos produzidos semanalmente e um total de 2,4 m³ ao mês, sendo 

assim consequentemente 28,8 m³ ao ano. Ao imaginarmos vários baldes e com diversos tipos 

de resíduos, percebemos que os condomínios são grandes geradores de resíduo sólido e rejeito. 

Segundo Zannin & Donnini (2004) apud Sousa Júnior et al (2013) in Silvia et al. (org.) 

(2013), uma das principais formas de reduzir a quantidade de resíduos sólidos produzidos por 

uma comunidade, bem como descartá-los corretamente, é por meio da educação ambiental da 

comunidade local. 

As decisões que envolvem o gerenciamento de resíduos sólidos urbanos são decisões sobre 

saúde pública e requerem, portanto, a integração entre políticas econômicas, sociais e 

ambientais. O grande desafio para os centros urbanos na gestão de resíduos sólidos, pode ser 

enfrentado pela criação de políticas públicas que objetivem eliminar os riscos à saúde e ao 

ambiente, que colaborem nas mudanças climáticas relacionadas à ação humana e, ao mesmo 

tempo, garantam a inclusão social de parcelas significativas da população. Assim, avançará em 

direção a um desenvolvimento mais saudável, em uma perspectiva socialmente justa, 

sanitariamente correta, economicamente solidária e ambientalmente sustentável.  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O município de Mossoró-RN apresenta uma gestão de coleta externa pública de resíduos 

sólidos, e todos os condomínios residenciais estudados apresentam uma gestão e um 

armazenamento adequado de resíduos sólidos até a chegada da coleta externa. 

Somente 53,34% dos condomínios residenciais apresentam uma separação adequada para 

todos os tipos de resíduos sólidos.  

Não há disposição adequada das pilhas, baterias e lâmpadas, pois como pode ser visto, 

40,00% dos condomínios afirmaram que geram esse tipo de resíduo, porém somente 20,00% 

fazem a disposição adequada. Devido a pesquisa e orientações repassadas, dois síndicos e/ou 

responsáveis perceberam a importância do armazenamento adequado desses resíduos e se 

comprometeram a colocar nos condomínios caixas para a separação e armazenamento das 

pilhas, baterias e lâmpadas geradas. 

Sendo há necessidade de um gerenciamento adequado de resíduos sólidos nos condomínios 

residenciais estudados. O estudo favoreceu ainda em alertar e despertar os gestores dos 

condomínios para a armazenagem e destinação adequada, os perigos e as vantagens dos 

resíduos sólidos.  
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RESUMO 

Um assunto cada vez mais discutido no mundo é a questão da gestão de recursos hídricos, bem 

como seu aproveitamento ou reuso. Com o desenvolvimento e urbanização no município de 

Mossoró-RN, a questão hídrica tornou-se uma pauta a se ressaltar. Os condomínios residenciais 

do município são locais que devem ser analisados pelo fato de que na maioria das vezes 

vazamentos e problemas em instalações são desconsiderados ou ignorados, contribuindo em 

grande parte para o desperdício de água já existente. É com base nesse contexto que a presente 

pesquisa possuiu como principal objetivo conhecer e quantificar o consumo de água em 

condomínios residenciais, procurando identificar se são usadas ferramentas para reuso e 

economia de água nessas edificações. Para obtenção dos resultados para análises, foram 

aplicados questionários aos síndicos e/ou responsáveis de quinze condomínios do município 

em questão, com perguntas de caráter qualitativo e quantitativo. Os resultados obtidos mostram 

que de fato os síndicos e/ou responsáveis estão preocupados com a questão hídrica, contudo 

quando se fala em iniciativas, os condomínios estudados não possuem efetivos programas de 

reuso e aproveitamento de água, o que é um fator que deve ser urgentemente reanalisado 

considerando a carência hídrica que o mundo enfrenta e poderá enfrentar nos próximos anos. 

De forma geral, a análise da gestão dos recursos hídricos em condomínios residenciais no 

município de Mossoró-RN, Brasil, possui aspectos que precisam ser revisados pelos 

responsáveis de cada um deles. 

Palavras-chave: Gerenciamento. Água. Reaproveitamento. Reuso. Sustentabilidade 

 

ABSTRACT 

An increasingly discussed issue in the world is the issue of water resource management, as well 

as its use or reuse. With the development and urbanization in the municipality of Mossoró-RN, 

the water issue became a guideline to be emphasized. Residential condominiums in the 

municipality are places that should be analyzed by the fact that most of the time leaks and 
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problems in facilities are ignored or overlooked, contributing largely to the existing waste of 

water. It is based on this context that the present research had as main objective to know and 

quantify the consumption of water in residential condominiums, trying to identify whether tools 

for reuse and water savings in these buildings are used. To obtain the results for analysis, 

questionnaires were applied to the liquidators and/or guardians of fifteen condominiums of the 

municipality in question, with questions of qualitative and quantitative character. The results 

obtained show that in fact the liquidators and/or guardians are concerned about the water issue, 

but when it comes to initiatives, the condominiums studied do not have effective programs of 

reuse and use of water, which is a factor that Should be urgently reviewed considering the water 

shortage that the world faces and may face in the coming years. In general, the analysis of the 

management of water resources in residential condominiums in the municipality of Mossoró-

RN, Brazil, has aspects that need to be reviewed by the guardians of each of them. 

Keywords: Management. Water. Reuse. Reuse. Sustainability 

 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

Atualmente, a sociedade vem se preocupando cada vez mais com a conservação dos recursos 

naturais do planeta. Um dos recursos que se encontra em estado crítico é a água, um bem 

renovável e essencial à vida que deve ser consumido de forma racional.  

De acordo com Dias et al. (2011), de toda a água presente na terra, 97,5% corresponde à 

água salgada, presente principalmente em mares e oceanos, estando assim inutilizáveis. Como 

água doce, tem-se apenas 2,5%, sendo 2,2% encontradas em geleiras, restando apenas 0,3% 

desta pequena fração. Ainda com relação à fração de água doce, 98,5% são águas subterrâneas 

e apenas 1,5% estão em rios, nos lagos e na atmosfera. Essa é a única fração disponível para 

consumo humano. É por esse motivo que nos dias atuais a preocupação com a escassez hídrica 

é tão relevante. O Brasil é detentor de grandes reservas de água, porém ela encontra-se mal 

distribuída na superfície. 

Além da baixa disponibilidade de água, pode-se afirmar que a carência hídrica é ainda mais 

enfatizada devido à expansão urbana das cidades, agricultura, industrialização, pecuária, e 

principalmente ao crescimento populacional sem planejamento e gerenciamento, o que acaba 

afetando consideravelmente a gestão dos recursos hídricos. 

Um instrumento que pode funcionar para diminuir a carência hídrica é o tratamento e 

reutilização de águas residuárias para fins não potáveis. Os resíduos líquidos provenientes de 

atividades urbanas, domésticas, industriais, agrícolas, agroindustriais, incluindo ainda o 

efluente de lodo de esgoto (com mais de 95% de água), são denominados de águas residuárias 

(XAVIER et al., 2009), que podem ser divididas em águas cinzas e águas negras. “Aquelas 

provenientes do chuveiro, da máquina de lavar, da cozinha e do tanque, podem ser reutilizadas 

para fins menos nobres, como abastecimento das caixas de bacias sanitárias, lavagem de pisos 

e até, em alguns casos, irrigação de jardins. O tratamento e reuso dessas águas, ditas cinzas, 

minimiza essa crise já instalada no abastecimento de água.” (FIORI et al., 2005). As águas 

provenientes dos vasos sanitários são denominadas águas negras (GALBIATI, 2009), estas por 

sua vez possuem maior dificuldade em seu tratamento quando comparadas as águas cinzas por 

possuírem matéria fecal em sua composição. 

Atualmente existem inúmeras técnicas que solucionam o problema do gerenciamento dos 

recursos hídricos e as vantagens para essas técnicas são bastante visíveis. Segundo ANA, 
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FIESP, ÚNICA e CTC (2009), os benefícios decorrentes do reuso de água estão presentes em 

diversos setores: ambientais, econômicos e sociais. 

Entre os benefícios ambientais pode-se citar: a redução do lançamento de efluentes em 

corpos hídricos; redução da captação de águas superficiais e subterrâneas, e aumento da 

disponibilidade de água para usos mais exigentes e nobres, como por exemplo, o abastecimento 

público e hospitalar (ANA, FIESP, ÚNICA, CTC, 2009).  

Com relação aos benefícios econômicos, pode-se dizer que o tratamento e reuso de água 

proporciona: conformidade ambiental em relação a padrões e normas ambientais estabelecidas, 

o que causa uma melhor inserção dos produtos em mercados internacionais; mudanças nos 

padrões de produção e consumo, reduzindo os custos de produção e aumentando a 

competitividade do setor; habilitação para receber incentivos e redução dos fatores de cobrança 

pelo uso da água (ANA, FIESP, ÚNICA, CTC, 2009).  

Por fim, no que se refere aos benefícios sociais, pode-se destacar a questão da geração de 

empregos diretos e indiretos, melhoria da imagem do setor produtivo e principalmente a 

possibilidade de ampliação das oportunidades de negócios para as empresas envolvidas em toda 

cadeia produtiva (ANA, FIESP, ÚNICA, CTC, 2009). 

O problema é que muitas vezes esse tratamento e reuso de água possui alto custo, tanto de 

aquisição como de manutenção, o que acaba dificultando a aplicação de todo o processo.  

Com o passar dos anos, a preocupação e interesse na gestão hídrica tem se tornado um 

assunto cada vez mais discutido, já que é estimado que nos próximos anos a escassez de água 

venha a ser um problema cada vez maior a se enfrentar. Por ser utilizada para mais diversas 

atividades, a escassez hídrica acaba por se tornar um fator limitante ao desenvolvimento 

econômico-social de uma região (DUARTE et al., 2008), onde alternativas de racionalização, 

conscientização e reuso de água devem ser realizadas. Sendo assim, com base nesse cenário, 

ações sustentáveis relacionadas à gestão hídrica estão sendo implantadas em residências, 

condomínios e prédios a fim de minimizar o problema.  

O uso de fontes alternativas e estratégias de uso racional de água em edificações, como por 

exemplo em condomínios, trata-se de uma maneira de amenizar a carência hídrica e diminuir 

os problemas de disponibilidade de água potável. Alguns dos obstáculos encontrados são a 

própria falta de manutenção efetiva em conjunto com redes de tubulações antigas que estão 

naturalmente mais sujeitas a vazamentos. O preço relativamente baixo da água incentiva o 

desperdício que permanece quase sempre generalizado nos lares, nas indústrias e na agricultura. 

Segundo a Norma Brasileira NBR 15.527 da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT, 2007), dentre estas estratégias pode-se citar o aproveitamento de água pluvial, o reuso 

de águas cinzas e a instalação de componentes economizadores de água (ABNT, 2007).  

No município de Mossoró, localizado a oeste do estado do Rio Grande do Norte, o 

desenvolvimento demográfico, transformações econômicas e crescimento acelerado reflete na 

gestão hídrica do local. No caso dos condomínios residenciais, algumas medidas podem ser 

essenciais, como: reuso de águas pluviais, realização de inspeção contra vazamentos de água 

frequentemente, e, principalmente, promover programas de conscientização para moradores.  

Outro ponto que vale ressaltar é a aprovação de uma lei que mostra como hoje em dia o 

racionamento de água em todos os setores vem crescendo. Em seu artigo 1º, a Lei 13.312, 

sancionada em de 12 de julho de 2016 (BRASIL, 2016), dispõe a seguinte exigência: “Esta lei 

torna obrigatória a medição individualizada do consumo hídrico nas novas edificações 

condominiais”. Além disso, a exigência é que essa medição individual seja obrigatória até o 

ano de 2021. Ainda conforme esta lei, “Os medidores individuais trazem redução de água e 

garante mais justiça. Aquela pessoa que mora sozinha deixa de pagar a mesma conta de uma 
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família com quatro ou cinco pessoas”. Ainda que não seja uma alternativa suficiente para 

resolver o problema hídrico, corresponde a um primeiro passo para que tal carência seja ao 

menos amenizada.  

Com base nesse contexto, a presente pesquisa teve como objetivo analisar a gestão dos 

recursos hídricos em condomínios residenciais no município de Mossoró-RN, Brasil, buscando 

conhecer e quantificar o consumo de água, procurando identificar se são usadas ferramentas 

para reuso e economia de água nessas edificações. 

 

2. METODOLOGIA  

 

O presente estudo, de caráter descritivo, foi realizado no município de Mossoró, localizado 

no estado do Rio Grande do Norte, região Nordeste do Brasil. O município possui uma área 

territorial de 2.099,333 km² (IBGE, 2016). Para essa pesquisa, é importante ressaltar que o 

município possui uma densidade populacional relativamente baixa, com população estimada de 

291.937 habitantes (IBGE, 2016). Todavia, é o segundo município mais populoso do estado, 

com coordenadas 05º 11' 15" de latitude sul, 37º 20' 39" de longitude oeste e 16m de altitude.  

Antes de iniciar a parte prática de aplicação de questionários aos síndicos e/ou responsáveis 

nos condomínios residenciais da cidade, foi feita uma pesquisa em livros, artigos e sites 

específicos a fim de conhecer os aspectos locais do município, principalmente a questão hídrica 

e de abastecimento de água.  

Após a pesquisa bibliográfica, iniciou-se a construção de questionários que seriam aplicados 

com o objetivo de conhecer as características de cada condomínio com relação a sua gestão 

hídrica. As perguntas que constavam nos mesmos referiam-se ao armazenamento de água no 

condomínio, a capacidade das caixas d’água, total gasto de água mensalmente, periodicidade 

em que se realizam manutenção nos reservatórios a fim de identificar possíveis vazamento, 

entre outras. Também haviam perguntas ligadas a questão ambiental e conscientização, como 

por exemplo o questionamento sobre a existência de iniciativas e programas de racionamento 

de água ou reaproveitamento de águas residuárias.  

A aplicação dos questionários era feita diretamente ao síndico e/ou responsáveis de cada 

condomínio, e continham dezoito perguntas. A pesquisa foi realizada no período compreendido 

entre junho e julho de 2017, a fim de obter dados qualitativos e quantitativos relacionados à 

questão da gestão dos recursos hídricos. A amostra selecionada possuiu quinze condomínios. 

De início, pretendia-se obter dez condomínios verticais e cinco horizontais. Porém, durante a 

pesquisa, encontrou-se dificuldade na obtenção de condomínios horizontais, já que nos dias de 

hoje a tendência do crescimento urbano é verticalmente. Portanto, foram obtidas um total de 

quinze respostas, com um total de treze condomínios verticais e apenas dois condomínios 

horizontais.  

Os dados obtidos nos questionários foram organizados e expostos em figuras, a fim de obter 

uma melhor visualização dos mesmos, facilitando o entendimento e discussão da pesquisa. Para 

analisar os dados, utilizou-se estatística descritiva, onde calculou-se as porcentagens 

correspondentes de cada resposta obtida, já que dessa forma as variáveis são melhores 

representadas.  

Primeiramente, certificou-se de que a pessoa encarregada de responder os questionários 

estava apta para informar sobre as perguntas que eram apresentadas. Na primeira pergunta do 

questionário obteve-se nome do responsável pela informação que seria passada e qual era seu 

cargo ou função ocupada no condomínio. Vale ressaltar que todos os questionários foram 

respondidos por síndicos e/ou responsáveis dos condomínios.  
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A segunda pergunta também foi de caráter organizacional, onde o objetivo era informar o 

nome do condomínio mesmo que essa informação não fosse divulgada. Juntamente com essa 

informação, perguntou-se se o condomínio era vertical ou horizontal, bem como seu tempo de 

funcionamento e a quantidade de unidades/apartamentos.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Um ponto que se pode destacar analisando os resultados é que obteve-se apenas dois 

condomínios horizontais. Segundo Glaeser (2012), a preferência é para construções em sentido 

vertical, pois prédios altos mantêm os preços baixos e permitem o crescimento urbano, de forma 

que o crescimento horizontal diminui a interação interpessoal, aumenta o congestionamento do 

tráfego e prejudica o meio ambiente.  

Com relação ao tempo de funcionamento das moradias, obteve-se respostas que variaram de 

3 meses a 9 anos. Em seguida, ainda como parte descritiva do estudo, questionou-se sobre o 

número de apartamentos em cada condomínio, onde as variações foram entre 36 e 128 unidades 

para os condomínios verticais e de 9 a 423 unidades para condomínios horizontais. 

Com relação à gestão hídrica, observou-se que a maioria (93,34%) dos condomínios 

armazenam água em caixas d’água ou cisternas, mas nenhum possui poços particulares. Tal 

constatação pode ser vista na Figura 1 a seguir. Vale ressaltar que pode-se obter mais de uma 

resposta em cada condomínio, pois alguns realizavam o armazenamento tanto em caixas d’água 

como em cisternas. 

 

Figura 1. Armazenamento de água nos condomínios residenciais em Mossoró-RN. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Como o armazenamento era feito em sua maioria em caixas d’água e cisternas, é interessante 

questionar sobre a capacidade delas. Vale ressaltar que segundo a Norma Brasileira NBR 5.626 

da Associação Brasileira de Normas técnicas (ABNT, 1998), a capacidade dos reservatórios de 

uma edificação deve atender ao padrão de consumo de água no edifício e, se possível obter 

informações, considerar a frequência e duração de interrupções do abastecimento.  

Constatou-se que a maioria da capacidade das caixas d’água e/ou cisternas está entre 0-1000 

m³ (1m³ = 1000L). Outra parcela de maioria não soube informar sobre tal questionamento 

(Figura 2). 
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Figura 2. Capacidade das caixas d’água e/ou cisternas (em m³) nos condomínios residenciais 

em Mossoró-RN. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Outro ponto de extrema importância é o abastecimento público de água para os moradores. 

Os síndicos e/ou responsáveis responderam que a maioria dos condomínios residenciais (cerca 

de 93,34%) são abastecidos pela Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte 

(CAERN), como mostra a Figura 3. 

A CAERN disponibiliza um acervo em sua plataforma online onde contem relatórios anuais 

de qualidade da água. No relatório contem pontos como qualidade da água, processo de 

tratamento e como funciona o sistema de abastecimento. No município de Mossoró, “O 

abastecimento de água à população é realizado através da exploração de poços tubulares e 

também do manancial da Barragem Armando Ribeiro Gonçalves, no município de Assú, 

através da Adutora Jerônimo Rosado, pertencente à bacia hidrográfica Rio Piranhas-Assú.” 

(CAERN, 2017). 

 

Figura 3. Procedência da água que abastece os nos condomínios residenciais em Mossoró-

RN. 

 
Fonte: Autoria própria. 
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Analisando a frequência com que os síndicos e/ou responsáveis sentem necessidade de 

comprar “carros pipa” para abastecer os moradores, percebeu-se uma variação nas respostas 

obtidas, como verifica-se na Figura 4. Segundo os resultados, 13,34% dos condomínios tem a 

necessidade de comprar ao menos uma vez no mês. De 1-2 vezes e de 3-5 vezes obteve-se um 

total de 20% para cada uma dessas variáveis. Em maioria (cerca de 26,66%), tem-se uma alta 

frequência de compra apenas quando existe corte no abastecimento por parte da CAERN.  

 

Figura 4. Frequência que se tem necessidade de comprar “carro pipa” para abastecer os 

condomínios residenciais em Mossoró-RN. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

A periodicidade em que se realizam as lavagens e desinfecções nos reservatórios foi um 
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condomínio. De acordo com a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo 

(SABESP), o recomendado é que os reservatórios sejam limpos semestralmente para que se 

haja uma boa qualidade da água (NOGUEIRA, SILVA, SABESP, 2014).  

Sendo assim, a pesquisa obteve resultados satisfatórios, já que dentre os síndicos e/ou 

responsáveis dos condomínios residenciais questionados, a maioria deles (60%) afirmou que 

realizam limpezas a cada três meses nos reservatórios; 6,67% afirmaram que a limpeza ocorre 

semestralmente e cerca de 33,33% realizam anualmente (Figura 5). 

Para a limpeza de reservatório de água devem ser observados critérios técnicos e 

operacionais definidos na MN-353.R-0 - Manual de limpeza e Desinfecção de Reservatório de 

Água, que detalha a forma de como deve ser realizado o trabalho (SOUSA et al., 2005). 
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Figura 5. Periodicidade em que se realizam limpezas nos reservatórios de água dos 

condomínios residenciais em Mossoró-RN. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Segundo a SABESP (2014), vazamentos em condomínios são decorrentes de diversos 
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a verificação periódica, a detecção e o conserto de vazamentos nas tubulações embutidas nas 

paredes e pisos dos condomínios são iniciativas essenciais para que não haja o desperdício de 

água por perdas, auxiliando na redução do consumo e consequentemente nos custos.  

Uma particularidade que vale ressaltar é que parte da água de abastecimento que a CAERN 

fornece é proveniente de poços urbanos profundos, onde a água vem com elevada temperatura 

e possui em sua composição a presença de substâncias calcificantes, o que se torna um fator 

contribuinte para o desgaste ou entupimento de equipamentos hidráulicos. 

Na Figura 6, constata-se que 66,67% dos condomínios realizam a inspeção contra 

vazamentos trimestralmente; 6,67% avaliam tal fator bimestralmente e 13,33% realizam 

inspeção mensalmente e anualmente. Já a questão do destino das águas residuárias do 

condomínio é um fator que poderia ser melhorado, como mostra a Figura 7. 
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Figura 6. Periodicidade em que se realizam inspeções contra vazamentos de água nos 

condomínios residenciais em Mossoró-RN 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Figura 7. Destino das águas residuárias dos condomínios residenciais em Mossoró-RN. 

 
Fonte: Autoria própria. 
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redução de consumo de água. Tal fato exposto acaba causando bastante preocupação quando 

analisadas as estimativas de falta de água dos próximos anos no mundo.  

Além de não haver iniciativa e ação de redução do consumo e/ou aproveitamento de águas 

residuárias, dos síndicos e/ou responsáveis por cada condomínio, apenas um respondeu que 

pretende adotar tais iniciativas no prazo de um ano, enquanto quatorze responderam que não há 

pretensão que sejam adotadas políticas e medidas para reaproveitamento de água.  

Tal fato possui um agravante, se tornando mais preocupante pelo fato de não existir consumo 

consciente, que se trata de um impacto negativo a esse recurso natural tão essencial à vida. 

Quanto à questão de não possuir um prazo para que sejam adotadas políticas e medidas de 

reaproveitamento de água, isso mostra que o problema da quantidade disponível de água potável 

no Brasil e no mundo ainda possui desafios que devem ser solucionados urgentemente.   

Uma pergunta do questionário também de caráter relevante quando se fala em 

conscientização foi a questão da divulgação de programas de redução no consumo da água em 

elevadores ou panfletos. Dos quinze condomínios em estudo, quatro afirmaram que não 

possuem tal iniciativa e onze afirmaram que são colocados nos elevadores panfletos sobre o 

uso racional de água. Essa ação torna-se importante para que a questão da economia dos 

recursos hídricos por parte dos moradores e síndicos e/ou responsáveis não saia da pauta. 

Contudo, não obtém-se eficácia com informativos sem que sejam aplicadas de fato atividades 

sustentáveis. 

Com relação à quantidade de água que é gasta no condomínio mensalmente, pode-se dizer 

que os resultados obtidos foram bem distribuídos, como mostra a Figura 8 a seguir.  

 

Figura 8. Metros cúbicos de água gastos mensalmente nos condomínios residenciais em 

Mossoró-RN. 

 
Fonte: Autoria própria. 
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deve-se ao fato de que são usados procedimentos inadequados em áreas comuns, além de que 
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Segundo Longo (2012), o edifício Castro Neves localizado na Bahia-BA, obteve resultados 

satisfatórios com uma redução de 75% no condomínio após ser adotado o sistema de 

individualização dos medidores de água. O síndico afirma que antes de individualização, a taxa 

era de R$ 200,00 mensais e estava prestes a sofrer um reajuste para R$ 250,00. Porém o sistema 

foi implantado e o condomínio passou a custar apenas R$ 50,00 por mês, uma queda de 75% 

sobre a taxa antiga.  

Segundo a folha de notícias Estadão (2017), um condomínio residencial que pode ser usado 

como exemplo é o Vila Alpina, em São Paulo-SP. Segundo Janaína, síndica do local, em maio 

de 2015, período de seca nos reservatórios, o condomínio consumia 957 m³ de água, pagando 

cerca de R$ 2.550,00. Em maio de 2016, o consumo era de 1.026 m³, custando R$ 4.763,00. 

No mesmo mês deste ano, o consumo caiu para 895 m³, mas a conta subiu para R$ 4.119,00.  

Dos quinze condomínios que foram analisados na presente pesquisa, dois deles não possuem 

piscina. Com relação à manutenção de piscinas dos condomínios residenciais que possuem, 

todos eles realizam tratamento químico para fazer a limpeza das mesmas, e eventualmente 

realizam a troca da água.  

Foi perguntado no questionário a frequência com que é realizada essa troca de água nas 

piscinas, já que a piscina é um ponto de extrema importância no que se refere a gestão dos 

recursos hídricos de um condomínio por deter uma grande quantidade de água.  

Questionou-se a frequência com que se troca a água da piscina, pois ela poderia ser usada 

para outros fins como ser reutilizadas em jardins ou limpeza de áreas comuns dos condomínios 

residenciais.  

Os dados encontrados foram expostos na Figura 9, onde 30,77 % afirmaram que não há troca 

de água da piscina em certo período, pois se realiza apenas o tratamento químico 

periodicamente e 69,23% afirmaram que a troca ocorre semestralmente. 

 

Figura 9. Frequência em que há troca de água da piscina nos condomínios residenciais em 

Mossoró-RN. 

 
Fonte: Autoria própria. 
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melhorado, pois dos treze condomínios que possuem piscina, oito deles reutilizam a água para 

outros fins, como por exemplo lavagem de pisos em áreas comuns, e cinco dos condomínios 
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e/ou responsáveis afirmaram que não possuem reservatórios que possam armazenar essa água 

para que ela seja reutilizada posteriormente. 

 

Figura 10. Existência de iniciativas de reaproveitamento de água da piscina nos condomínios 

residenciais em Mossoró-RN. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Um ponto que notou-se interesse dos síndicos e/ou responsáveis foi a questão da medição 

individual dos apartamentos, onde cada morador paga uma conta individual de água, porém 

finalizado os questionários, constatou-se que a maioria (80%) dos síndicos acham uma 

alternativa inviável. 

A individualização da medição do consumo de água em condomínios residenciais demonstra 

o real consumo de cada condômino, além de expor ainda mais a necessidade de cuidados 

especiais no consumo de água no cotidiano. Vale ressaltar ainda que contas de água 

individualizadas reduzem o valor do condomínio e passa aos moradores a responsabilidade em 

relação ao consumo, o que acaba se tornando uma medida sustentável já que os moradores, 

preocupados com altas taxas de água, terão maior interesse em economizar por serem 

responsáveis por seu consumo. 

A Figura 11 mostra as respostas que foram obtidas com relação a Lei 13.312 (2016) que 

determina que os condomínios devem possuir medição individual até 2021, expondo a opinião 

dos síndicos e/ou responsáveis, que responderam se concordam com a individualização sendo 

uma alternativa viável ou não. 
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Figura 11. Viabilidade da implantação de medidores individuais de água nos condomínios 

residenciais em Mossoró-RN.

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Dos condomínios residenciais analisados, apenas quatro (26,67%) já possuem esse sistema, 

enquanto onze condomínios (equivalente a 73,33%) não possuem e não tem previsão de quando 

será implantado. Os dados estão expostos na Figura 12. 

 

Figura 12. Medição individual de água nas unidades/apartamentos dos condomínios 

residenciais em Mossoró-RN. 

 
Fonte: Autoria própria. 
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consumo elevado está sendo causado por vazamentos, onde o condomínio pretende executar 

medidas de investigação das instalações e manutenção. 

 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

De forma geral, a análise da gestão dos recursos hídricos em condomínios residenciais no 

município de Mossoró-RN, Brasil, possui aspectos que precisam ser revisados pelos 

responsáveis de cada um deles. Essas habitações consomem enormes quantidades desse recurso 

natural, produzindo, consequentemente, elevadas quantidades de águas residuárias, e que na 

sua maioria não apresentam gestão hídrica sustentável. 

Os síndicos juntamente com moradores e colaboradores devem melhorar diversos fatores, 

como por exemplo, a questão do reaproveitamento de água da chuva e águas residuárias, já que 

foi constatado que a maioria dos condomínios possuem uma má gestão de seus recursos 

hídricos. Constatou-se que o reaproveitamento de água não vem sendo pauta a ser discutida nas 

reuniões, apesar da deficiência relatada, pelo fato de que 93,33% dos condomínios têm sua água 

diretamente enviada para o esgoto, sem que haja algum aproveitamento de águas residuárias. 

Apesar da lei que obriga todos os condomínios residenciais a possuírem medição 

individualizada da água até 2021 e, considerando resultados obtidos com essa implantação 

divulgados no presente estudo, a grande maioria dos condôminos considerou tal iniciativa como 

inviável, apesar de julgarem interessante. 
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RESUMO 

 

Os Agrotóxicos são produtos químicos utilizados na agricultura, com o objetivo de combater 

pragas e organismos patógenos que possam comprometer a produção agrícola. No entanto, a 

utilização incorreta destes insumos não só é responsável pela contaminação ambiental, mas 

também é a causa de muitos problemas de saúde humana, pois quando aplicados 

inadequadamente prejudicam o meio ambiente e a saúde dos trabalhadores rurais e dos 

consumidores. Nesse sentido, o presente trabalho teve como objetivo analisar a percepção de 

agricultores sobre os impactos dos agrotóxicos à saúde e ao meio ambiente, adotando como 

área de estudo o polo agrícola do rio Apodi/Mossoró. Os procedimentos metodológicos 

constam de aplicação de 25 questionários semiestruturados junto aos agricultores de alguns 

sítios do município de Apodi. Os resultados permitem caracterizar e qualificar o perfil dos 

agricultores bem como o tipo de agricultura praticada, identificar quem utiliza os agrotóxicos 

para o controle de pragas e doenças. No entanto, nota-se que apesar dos agricultores 

demonstrarem tal conhecimento, eles não tomam os cuidados adequados para o manuseio dos 

agrotóxicos e na destinação final das embalagens vazias, como exceção da utilização de 

equipamentos de proteção individual em algumas etapas do manuseio.  

Palavras-chave: Agrotóxico. Percepção Ambiental. Saúde Humana. Poluição Ambiental. 

 

ABSTRACT 

 

Pesticides used in agriculture, with the aim of combating pests and pathogens that could 

compromise agricultural production. However, the misuse of these inputs is not only 

responsible for environmental contamination, but is also the cause of many human health 

problems, because when inadequately applied they harm the environment and the health of rural 

workers and consumers. In this sense, the present work had the objective of analyzing farmers' 
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perceptions of the impacts of agrochemicals on health and the environment, adopting as study 

area the Apodi / Mossoró agricultural center. The methodological procedures include the 

application of 25 semistructured questionnaires to the farmers of some sites in the municipality 

of Apodi. The results allow to characterize and qualify the profile of the farmers as well as the 

type of agriculture practiced, to identify who uses the pesticides for the control of pests and 

diseases. However, it is noted that although farmers demonstrate such knowledge, they do not 

take proper care for the handling of pesticides and the final destination of empty containers, as 

an exception to the use of personal protective equipment at some stages of handling. 
Keywords: Agrotoxic. Environmental Perception. Human health. Environment pollution. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

O setor agrícola é de grande importância para o crescimento econômico do país. Porém, 

o crescimento das atividades agrícolas e suas formas de manejo, levam a diversas mudanças no 

processo tradicional de trabalho na agricultura, o que causa uma série impactos sobre o meio 

ambiente e a saúde humana. Dentre os muitos impactos gerados pela humanidade à natureza, o 

que chama mais atenção é a degradação da mata ciliar e consequente degradação dos recursos 

hídricos disponíveis, isto porque qualquer tipo de intervenção que o homem faz, por menor que 

seja, pode provocar efeitos negativos ao ambiente.  

 As novas tecnologias de produção, o uso das máquinas, os processos tecnológicos e o 

uso extensivo de fertilizantes e agrotóxicos aumentam a produtividade, mas como 

consequências, causa sérios danos ao meio ambiente e à saúde do trabalhador, decorrente das 

mudanças do meio e da exposição aos riscos da atividade do trabalho, como a exposição ao uso 

de fertilizantes químicos e agrotóxicos. 

A agricultura moderna contribui substancialmente para o processo de transformação do 

meio ambiente, o que demanda maior consumo dos recursos naturais, ferindo assim o conceito 

de sustentabilidade.  

Para Van Bellen (2006), os indicadores de sustentabilidade devem ser compreendidos 

como elementos capazes de “comunicar ou informar sobre o progresso em direção a uma 

determinada meta, como, por exemplo, o desenvolvimento sustentável”.  

Em desacordo com o desenvolvimento sustentável, a crescente degradação ambiental 

vem piorando a qualidade de vida e o bem-estar das populações, sendo que a cada ano são 

explorados os recursos naturais, desordenadamente, comprometendo a capacidade das futuras 

gerações de satisfazer as suas necessidades (BRITO; CÂMARA, 1998). 

Em áreas rurais muitas famílias, por vários motivos de ordem econômica e social, 

utilizam-se de vazantes de rios para plantio de culturas temporárias e permanentes, visando a 

sua subsistência. Diante disso é perceptível que essa prática está agregada a devastação da mata 

ciliar trazendo sérias implicações ao ambiente natural, como, por exemplo, assoreamento dos 

rios, poluição, contaminação por agrotóxico e afugentamento da fauna. 

Considerando o crescimento populacional desenfreado no município de Mossoró nos 

últimos anos, é perceptível que as ações antrópicas sobre ambientes naturais vêm provocando 

grandes alterações nos ecossistemas da bacia, sem considerar uma sustentabilidade a curto, 

médio e longo prazo. Além dos constantes impactos ambientais resultantes da lixiviação de 

fertilizantes oriundos das atividades do setor agrícola desenvolvidas ao seu redor. 

Diante do contexto apresentado, emergiu o seguinte questionamento: As práticas 

agrícolas desenvolvidas pelos pequenos agricultores encaminham suas comunidades ao 
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desenvolvimento sustentável?  Ainda, considerando que a agricultura de base familiar é pautada 

por culturas tradicionais, se levanta a hipótese de que os agricultores, diante das suas 

necessidades de produção, ainda não estão cientes dos riscos ambientais gerados através de suas 

culturas agrícolas. 

 Esta pesquisa tem como objetivo geral: a identificação de fatores de vulnerabilidade e 

situações de risco ambiental nas comunidades rurais de Apodi, às margens do Rio Mossoró. Já 

os objetivos específicos podem ser descritos como: (i) Descrever as instabilidades e situações 

de riscos das comunidades agrícolas quanto ao uso incorreto de agrotóxicos e a destinação das 

embalagens vazias de agrotóxicos; (ii) Verificar a percepção ambiental dos produtores rurais e 

(iii) identificar os riscos ambientais decorrentes do uso desordenados dos recursos naturais.  

 

 

2. METODOLOGIA  

A pesquisa foi desenvolvida na zona rural do município de Apodi, nas comunidades 

rurais: Baixa Fechada, Carpina, Várzea da Salina e Santa Rosa (Figura 1). A área de estudo está 

inserida na bacia Apodi/Mossoró, principal bacia hidrográfica do Oeste Potiguar. 

 

 
Figura 18. Localização do município de Apodi/RN com destaque para as áreas da pesquisa. 

       Autor: SUZA NETO, L. T. de (2019). 

 

A pesquisa propôs realizar uma análise dos métodos usados para o desenvolvimento da 

agricultura, tendo como propósito identificar os processos utilizados pelos pequenos produtores 

rurais do município de Apodi quanto as prática culturais adotadas e a percepção ambiental 

quanto ao uso de agrotóxicos. 
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Foram entrevistados 25 agricultores nas 4 comunidades, com perguntas abertas e 

fechadas caracterizando seu perfil social e abordando sua percepção ambiental quanto ao uso 

dos agrotóxicos e suas causas ao meio ambiente e a saúde humana.   

Os resultados dos questionários aplicados foram avaliados aplicando-se uma análise 

estatística descritiva simples. Os dados foram transformados em frequência de observações e 

os resultados expressos em tabelas e gráficos, como forma de melhor representar os resultados. 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Para a obtenção dos dados relativos ao perfil dos entrevistados, foram levantados perfis 

referentes ao gênero, idade e o grau de escolaridade (Tabela 1). 

 

Tabela 1 – Diagnóstico do perfil dos entrevistados. 

Diagnóstico do perfil dos entrevistados n = 25 F (%) 

 
Sexo 

Masculino 22 88,00 

Feminino 3 12,00 

 
 

Idade 

18 – 24 1 4,00 

25 – 40 8 32,00 

 41 - 65  15 60,00 

 66 ou mais 1 4,00 

 
 
 

Escolaridade 

Analfabeto 1 4,00 

Ens. Fundamental 
Incompleto 

17 68,00 

Ens. Médio Completo 6 24,00 

 Ensino Superior Incompleto  1 4,00 

 

Foi constatado que a maior parte dos entrevistados tem uma idade entre 41 e 65 anos, o 

que pode representar uma maior familiaridade bem como uma tradicionalidade referente ao 

desenvolvimento da agricultura convencional no local. Diante disso indagou-se sobre qual tipo 

de agricultura praticada, e foi constatado que a maioria dos os agricultores (92%) utilizam a 

agricultura convencional, agricultura essa que faz o uso de agrotóxicos e de maquinários 

pesados. 

 Quando questionados se os pequenos produtores utilizavam agrotóxicos nas suas 

plantações, foi constatado que 92% dos entrevistados utilizam os agrotóxicos (Figura 2). Esses 

ainda relataram que sem o uso dos agrotóxicos não conseguiriam obter uma produção 

satisfatória e um “produto de qualidade”. E apenas 8% dos produtores desenvolvem uma 

agricultura sustentável, ou seja, sem o uso dos defensivos agrícolas. 
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Figura 2.Utilização de agrotóxicos na atividade agrícola. 

 

A utilização maciça de agrotóxicos acarreta vários problemas ambientais, no qual 

podemos citar a degradação dos recursos naturais não renováveis, o desequilíbrio ambiental, a 

poluição da água, solo e ar, além de ocasionar a contaminação dos alimentos (RIO GRANDE 

DO SUL, 2005).  

Diante dos resultados obtidos, pode-se dizer que os agricultores ou não têm plena 

consciência dos impactos e danos, ou preferem correr o risco do uso de insumos agrícolas para 

obter a produção desejada. Ainda Silva et al. (2001) ainda atribuem estes efeitos ao despreparo 

da população para a manipulação destas substâncias e a falta de apoio técnico para o 

desenvolvimento da atividade de maneira adequada. 

No tocante aos tipos de agroquímicos utilizados em suas plantações (Figura 3), a maioria 

dos pequenos produtores fazem o uso de inseticida (88%), e afirmaram que o mesmo é eficaz 

para o seu objetivo, que é no controle de pragas sobre a sua determinada cultura. Apenas um 

entrevistado (4%), utilizam fungicida, para tratar algumas doenças que aparecem em sua 

plantação. Por fim apenas dois entrevistados (8%) praticam agricultura orgânica e não faz o uso 

de defensivos agrícolas. 

 

92%

8%

Sim

Não
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Figura 3.Tipos de agrotóxicos utilizados na atividade agrícola. 

 

Os inseticidas são definidos como substâncias químicas sintéticas, naturais, ou de 

origem biológica que controlam insetos. O controle pode resultar em morte do inseto ou 

prevenir comportamentos considerados destrutivos (WARE; WHITACRE, 2004). 

O uso de inseticidas na agricultura ao longo dos anos tem se demonstrado uma 

ferramenta importante e indispensável para o aumento da produtividade, principalmente em 

grandes áreas de monocultivo. Esta relevância se deve à ocorrência de perdas significativas nas 

lavouras ocasionadas pelos insetos (SANTOS et al., 2007). 

Os agrotóxicos podem ocasionar um imenso impacto ambiental, pois, cada vez mais 

agricultores estão aumentando as doses aplicadas em suas áreas de cultivo devido à resistência 

adquirida de alguns insetos-praga, aumentando ainda mais esse impacto (GOMES et al.,2010). 

 Para Bordin et al. (2016), o uso de fungicida tem o potencial de reduzir os danos das 

doenças foliares da cultura e aumentar o rendimento industrial. Koslovski (2016) explica que 

os fungicidas multissítios diminuem a pressão de seleção para resistência dos fungos, ajuda no 

processo de controle da doença, atuando em diversas enzimas do fungo, garantindo uma melhor 

eficácia. 

Uma questão que chamou atenção é que quando perguntados se os agricultores recebem 

alguma orientação técnica para o uso dos agrotóxicos, 88%, o que equivale à maioria, disse que 

não recebe orientação, nem se quer pelos vendedores dos mesmos. Segundo os agricultores o 

que eles sabem sobre a forma de uso, é passada de geração em geração, que são consideradas 

insuficientes, pois acreditam que seria necessário terem um acompanhamento constante para 

realizarem o uso dos agrotóxicos para obter um melhor resultado relacionado a produção. 

Apenas um agricultor, o que equivale a 4% dos entrevistados, informou que a única orientação 

técnica para o manuseio dos agrotóxicos é feita pelos vendedores dos produtos. E apenas 8% 

dos entrevistados não fazem o uso de agrotóxicos (Figura 4). 

88%

4%
8%

Inseticida

Fungicida

Não ultiliza
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Figura 4. Recebe orientação quanto ao uso dos agrotóxicos na atividade agrícola. 

 

No tocante à utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para aplicação 

do agrotóxico, todos os informantes afirmaram usar apenas o básico, como por exemplos, botas 

e calça, e que também estavam cientes que para o manuseio dos agrotóxicos era necessário a 

utilização de todos os equipamentos.  

Diante desse contexto é perceptível que na agricultura brasileira, especialmente em 

pequenas comunidades rurais, é comum deparar-se com trabalhadores rurais sem os EPIs 

obrigatórios durante a manipulação e a aplicação de agrotóxicos. Uma das principais razões 

para não se utilizar EPIs está relacionado ao podem desconforto térmico, tornando-os bastante 

incômodos para uso, podendo levar, em casos extremos, ao estresse térmico do trabalhador 

rural. 

Quando questionados se o uso de agrotóxico pode provocar algum problema ao meio 

ambiente, 100% dos entrevistados entendem que o uso desses agrotóxicos podem ocasionar 

danos ao meio ambiente. Em relação sobre os problemas que o uso de agrotóxico pode provocar 

ao meio ambiente, 44% dos entrevistados falaram que podem ocasionar contaminação do solo, 

24% indagaram sobre contaminação da água, 8% dos entrevistados responderam que poderia 

acarretar a morte dos animais e 24% não souberam especificar os danos que podem ser 

ocasionados ao meio natural (Figura 5). 

88%

4%
8%

Não

Sim

Não Utiliza Agrotóxicos
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Figura 5. Percepção dos riscos da utilização de agrotóxicos para o meio ambiente 

 

Pela ação do homem, os solos podem sofrer alterações físicas resultantes de atividades 

agrícolas (aragem, gradagem, compactação), queimadas, erosão, impermeabilização e de 

caráter químico como fertilização artificial, salinização, aplicação de pesticidas, disposição de 

resíduos sólidos e líquidos (LEMOS, MUSAFIR, 2014). 

A utilização destas práticas pode, entretanto, causar diminuição na qualidade do solo e 

a degradação química, como consequência da acumulação de elementos químicos e compostos 

em níveis acima do tolerável (ARAÚJO, MONTEIRO, 2007). 
Relacionado a contaminação das águas, vale ressaltar que os lençóis freáticos 

subterrâneos podem ser contaminados por pesticidas através da infiltração da água e da erosão 

dos solos. Esta contaminação também pode ocorrer superficialmente, devido à inter-relação dos 

sistemas hídricos, podendo atingir áreas distantes do local de aplicação dos agrotóxicos 

(BRIGANTE et al. 2002; VEIGA et al., 2006). 

Com relação a percepção dos riscos da utilização de agrotóxicos para a saúde humana, 

76% dos entrevistados consideram que os agrotóxicos podem causar doenças ao homem, destes 

68% associaram conhecer a relação do mal uso dos agrotóxicos com causas de câncer e 8% 

associaram a doenças respiratórias (Figura 6). 

    

44%

24%

8%

24%
Cont. do Solo

Cont. da Água

Morte de Animais

Não Souberam

Responder
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Figura 6. Percepção dos riscos da utilização de agrotóxicos para a saúde humana. 

 

A aplicação inadequada de agrotóxicos pode causar efeitos agudos e crônicos no 

organismo e a magnitude dos efeitos depende da toxicidade da substância, da dose e do tipo de 

contato. Os efeitos agudos são aqueles que aparecem durante ou após o contato da pessoa com 

os agrotóxicos, já os efeitos de exposição crônica podem aparecer semanas, meses e até anos 

após o período de contato com tais produtos e são mais difíceis de serem identificados. 
Os Agrotóxicos possuem efeitos nocivos à saúde humana como por exemplo, elevado 

potencial carcinogênico, mutagênico, ou ainda podem influenciar, em algum nível, no 

desequilíbrio hormonal, e, por isso, podem ter a comercialização proibida no Brasil (BRASIL, 

2002). 

Diante do contexto abordado é perceptível que os agricultores, mesmo os que possuem 

escolaridade no nível fundamental incompleto, e possuindo uma experiência ampla na 

agricultura, conseguem ter uma noção quanto aos problemas relacionados ao uso dos 

agrotóxicos, de forma direta no meio ambiente, como também a saúde humana.  

No que se diz a respeito de descarte das embalagens dos agrotóxicos utilizados, foi 

constatado que a maioria dos entrevistados, 76%, fazem o descarte de forma inadequadada, pois 

os mesmo realizam a queima dessas embalagens e relatam que o local onde eles compram não 

recebem as embalagens vazias. No tocante, os outros 16% dos entrevistados também fazem o 

descarte de formar inadequada, pois os mesmo enterram as embalagens vazias dos produtos, o 

que pode prejudicar mais ainda o solo. E apenas 8% dos entrevistados não fazem uso de 

agrotóxicos (Figura 7). 

68%

8%

24% Câncer

Doenças Respiratórias

Não Souberam Responder
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Figura 7. Destinação final das embalagens vazias de agrotóxicos após o uso. 

 

A Lei 7.802 de 11 de julho de 1989, alterada pelo Decreto Lei  9.974, de 6 de junho de 

2000. Especifica no Art. 5° que:  

 
Art° 5: ―As empresas produtoras e comercializadoras de agrotóxicos, seus 

componentes e afins, são responsáveis pela destinação das embalagens vazias dos 

produtos por elas fabricados e comercializados, após a devolução pelos usuários, e 

pela dos produtos apreendidos pela ação fiscalizatória e dos impróprios para utilização 

ou em desuso, com vistas à sua reutilização, reciclagem ou inutilização, obedecidas 

as normas e instruções dos órgãos registrantes e sanitário-ambientais competentes 

(BRASIL, 2002).  

 

Segundo o Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias (2010), as 

embalagens vazias dos produtos agrotóxicos devem ser devolvidas juntamente com suas tampas 

e rótulos quando o agricultor reunir uma quantidade que justifique o transporte. Dessa forma, o 

agricultor tem o prazo de até um ano após a compra para devolver as embalagens vazias nas 

unidades de recebimento indicadas pelo revendedor no corpo da nota fiscal. 

Com base no artigo 5 da Lei 9.974 de 2000 é perceptível que a legislação não é cumprida 

no que se refere ao destino adequado das embalagens. E assim os problemas relacionados à 

saúde e ao meio ambiente podem ser maiores. 

É percebível que a saúde humana pode ser afetada diretamente pelos agrotóxicos a partir 

desse contato direto do organismo a essas substâncias ou, ainda, indiretamente, por intermédio 

do desenvolvimento de algum fator impactante, como o resultado da realização da queima das 

embalagens que abarcam esses produtos químicos. 

 

4. CONCLUSÕES  

Diante do exposto, podemos concluir que a maioria dos produtores entrevistados (92%) 

utilizam defensivos agrícolas nas suas plantações e a principal justificativa foi a de que não 

seria alcançado o mesmo resultado se não fizessem o uso. Porém, apesar do uso de agrotóxicos 

ser expandido no polo pesquisado neste trabalho, apenas um produtor, dos 25 entrevistados, 

76%

16%

8% Queima

Enterra

Não Utiliza Agrotóxicos
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recebe orientações sobre seu uso, o que aumenta as chances desses produtos estarem sendo 

usados de forma incorreta e acarretando algum impacto ambiental no entorno. 

Quanto à percepção sobre os riscos do uso de agrotóxicos, foi unanimidade entre os 

produtores que os agrotóxicos podem, sim, gerar danos ao meio ambiente. Enquanto 44% deles 

afirmaram o risco de contaminação do solo, 24% destacaram o risco de contaminação da água, 

8% apontaram a morte de animais e 24% não souberam apontar nenhum dano.  

No tocante à saúde humana 68% afirmaram haver relação do mal uso dos agrotóxicos 

com o câncer e 8% associaram a doenças respiratórias, enquanto 24% não souberam apontar 

algum risco para saúde humana. Quando analisamos a questão do descarte das embalagens de 

agrotóxicos utilizados, a maioria afirmou fazer a queima, o que constitui uma prática 

extremamente danosa, além de mostrar a irresponsabilidade das empresas que realizam a venda 

desses produtos, pois de acordo com a legislação elas são responsabilizadas pelo descarte 

adequado dessas embalagens.  

Concluímos que as práticas agrícolas da região pesquisada podem estar colaborando 

com a geração de impactos ambientais, tanto ao solo quanto aos recursos hídricos e isso se dá 

principalmente pela falta de preparação das pessoas que manuseiam os agroquímicos usados 

nos plantios. Assim, é necessária uma maior capacitação desses produtores e a fiscalização nos 

plantios e sobre as empresas que comercializam esses produtos, buscando responsabilizar e 

alertar sobre os riscos e possíveis desequilíbrios. Além disso, é importante a realização de 

estudos tanto no solo quanto nos mananciais próximos, a fim de mensurar os passivos 

ambientais já possivelmente causados. 
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Resumo 

A responsabilidade ambiental é um tema diariamente debatido no mundo, isso porque apresenta 

uma suma importância entre o desenvolvimento sustentável e as necessidades que o homem 

tem. Se essa harmonização entre homem e natureza não for feita de forma responsável, 

problemas a longo e curso prazo serão uma situação cada vez mais constante. O município de 

Governador Dix-Sept Rosado-RN vem apresentando um crescimento favorável durante os 

últimos anos, sobretudo, na sua área urbanizada. O presente trabalho teve por objetivo analisar 

o processo de crescimento e ocupação do solo no município de Governador Dix-Sept Rosado 

nos anos de 2014, 2016 e 2018, identificando as áreas que compõem o sistema. Para que 

houvesse sucesso na identificação dessas áreas, foi realizado um estudo bibliográfico afim de 

abordar e conceituar o tema proposto com o auxílio de artigos, sites e livros afim de expandir o 

conhecimento sobre o desenvolvimento econômico, social do município e, posteriormente, um 

estudo com imagens de satélite dos anos de 2014, 2016 e 2018. As imagens foram obtidas de 

forma gratuita e livre no satélite de sensoriamento remoto Landsat 8/ OLI e processadas no 

software livre e gratuito QGIS afim de identificar melhor as classes de estudo. A partir dessas 

imagens, foram feitas análises entre os diversos tipos de ocupação do solo com a variação anual 

citada anteriormente e chegou-se à conclusão que o município de Governador Dix-Sept Rosado 

cresceu, aproximadamente, 62 km² no período de 4 anos 

Palavras-chave: Sensoriamento remoto. Qualidade ambiental. QGIS. Landsat 8/ OLI 

 

Abstract 

Environmental responsibility is a daily theme that is debated in the world, because it has a great 

importance between sustainable development and the needs that man has. If this harmonization 

between man and nature is not done in a responsible way, problems in the long and the short 

term will be an increasingly constant situation. The municipality of Governador Dix-Sept 

Rosado-RN has shown a favorable growth during the last years, especially in its urbanized area. 

The present work had the objective of analyzing the process of growth and land occupation in 

the municipality of Governador Dix-Sept Rosado in the years 2014, 2016 and 2018, identifying 
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the areas that make up the system. In order to successfully identify these areas, a bibliographic 

study was carried out in order to approach and conceptualize the proposed theme with the help 

of articles, websites and books in order to expand knowledge about the economic and social 

development of the municipality and, later, a study with satellite images from the years 2014, 

2016 and 2018. The images were obtained free of charge and free on the Landsat 8 / OLI remote 

sensing satellite and processed in the free and free QGIS software in order to better identify the 

study classes. From these images, analyzes were made of the different types of soil occupation 

with the annual variation quoted above and it was concluded that the municipality of 

Governador Dix-Sept Rosado grew approximately 62 km² in the period of 4 years 

Key words: Remote sensing. Environmental Quality. QGIS. Landsat 8 / OLI 

 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

O crescimento populacional junto com a expansão urbana, vem ocasionando diversas 

mudanças no meio ambiente, sobretudo no aspecto físico, social e econômico. E reconhecer 

esses efeitos é um passo primordial para elaborar técnicas que evitem que essas mudanças ajam 

negativamente no meio ambiente. Um dos principais efeitos desse crescimento desordenado, é 

o uso e ocupação indevida do solo, isso porque esse problema traz consigo diversos outros 

fatores que contribuem para o aumento do efeito estufa, seja a contaminação do solo e dos 

aquíferos, o crescimento da desertificação pelo mau uso de agrotóxicos e pela exploração de 

matas nativas.  

Essa má exploração do solo se dá por diversos fatores, seja pelo aumento de terras para 

agricultura, pecuária e até mesmo por parte do Poder Público nas obras de infraestrutura. 

Devido a isso, o desenvolvimento sustentável é pauta em diversas conferências mundiais 

que visam discutir o futuro do planeta de acordo com as estatísticas atuais.  Em setembro de 

2015, líderes de 193 países membros da Organização das Nações Unidas (ONU) aprovaram um 

plano global de desenvolvimento sustentável que visa melhorar os indicadores econômicos, 

sociais e ambientais a partir de algumas medidas, como acesso à água potável, erradicação da 

fome, economia sustentável, preservação dos recursos hídricos e dos ecossistemas. 

O estudo da qualidade ambiental urbana é um importante subsídio ao planejamento urbano, 

pois fornece informações que contribuem para a qualidade de vida da população (MINAKI; 

AMORIM, 2007). 

O ambiente urbano, de uma forma geral, pode ser definido pelos diferentes usos da terra, 

essas divisões podem ser caracterizadas como: o centro da cidade, as áreas industriais, as áreas 

de lazer e residenciais, bem como, as reservadas para uma futura expansão.  

Quanto aos problemas causados pela degradação do solo, um dos mais importantes é o que 

se refere ao ciclo hidrológico que, segundo (BENINI;MEDIONDO, 2015), de forma 

desordenada, sem diretrizes, impacta gravemente o ciclo hidrológico, pois causa drásticas 

alterações na drenagem, elevando a possibilidade de ocorrências de enchentes e deslizamentos, 

impondo riscos à saúde e vida humana.  

Um estudo da Organização das Nações Unidas (ONU) juntamente com a Empresa Brasileira 

de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA, 2016), mostrou que, cerca de 30% dos solos do mundo 

estão degradados devido à ação desordenada do homem na exploração de terras. 
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O estudo verificou ainda que um dos principais problemas encontrados no solo são os de 

erosão, compactação e perca da matéria orgânica que, juntamente com as mudanças climáticas, 

podem causar diversos problemas de ordem de infraestrutura como é o caso da baixa 

permeabilidade do solo devido à compactação, que pode causar alagamentos e enchentes. E de 

ordem ambiental como empobrecimento do solo e o aumento da desertificação, tornando o solo 

inapropriado para plantio (EMBRAPA, 2016) .  

Apesar do assunto ser bastante debatido em conferências internacionais e o acesso à 

informação está cada vez maior, os problemas relacionados à má exploração do meio ambiente 

só vem crescendo, sobretudo, porque a capacidade de consumismo do ser humano só aumenta 

e o sua busca por novas tecnologias que facilitem o seu dia-a-dia. 

Apesar do avanço tecnológico está diretamente ligado aos problemas relacionados ao meio 

ambiente, notou-se também muitos pontos positivos, sobretudo, no estudo dos impactos 

ambientais. A partir de tecnologias de sensoriamento remoto, georreferenciamento e imagens 

de satélite, tem ficado cada vez mais fácil estudar o uso e ocupação do solo de forma precisa e 

sem deslocamento de grandes equipamentos. 

As metodologias que utilizam a geotecnologia como ferramenta principal vêm se 

destacando, sendo a alternativa mais viável para se reduzir significativamente o tempo gasto 

com o mapeamento das áreas a serem protegidas e, por consequência, agilizar o período hábil 

de fiscalização do cumprimento das leis pertinentes à legislação (EUGENIO et al. 2017). 

O geoprocessamento é, segundo (CÂMARA; DAVIS, 2004) , a disciplina do conhecimento 

que utiliza técnicas matemáticas e computacionais para o tratamento da informação geográfica 

e que vem influenciando de maneira crescente nas áreas de Cartografia, Análise de Recursos 

Naturais, Transportes, Comunicações, Energia e Planejamento Urbano e Regional. As 

ferramentas computacionais para o geoprocessamento, chamadas de Sistema de Informação 

Geográficas (SIG's), permitem realizar análises complexas, ao integrar dados de diversas fontes 

e ao criar bancos de dados georreferenciados. 

O geoprocessamento funciona como uma ferramenta de aumento da eficiência e eficácia das 

ações governamentais, isso porque aumenta a eficiência ao permitir decisões mais rápidas e 

facilitar o processamento de informações ao elevar o acervo de informações disponíveis para a 

tomada de decisões. O uso do geoprocessamento pode aumentar a capacidade operativa das 

prefeituras, em termo de tempos de intervenção e em termos de qualidade de decisões (SILVA; 

2005). 

No sensoriamento remoto, os objetos estudados agem de formas diferentes com relação ao 

espectro eletromagnético, devido apresentarem propriedades físico-químicas e biológicas 

diferenciadas e capacidade de reflectância diferentes. Isso proporciona a distinção entre 

vegetação densa, vegetação rasteira, solo, espelhos de água e área urbanizada de determinados 

locais, entre outras classes de estudo. 

Diante do problema proposto, o objetivo da presente pesquisa foi analisar as mudanças 

referentes à exploração e o uso do solo no município de Governador DixSept Rosado-RN, 

Brasil, no período referente aos anos de 2014, 2016 e 2018, através do uso de geotecnologias 

livres e gratuitas, afim de identificar as mudanças ocorridas durante o período e quais causas 

elas tiveram.   
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2. METODOLOGIA  

 

A presente pesquisa foi realizada no Município de Governador Dix-Sept Rosado, localizado 

na região nordeste do Brasil, na mesorregião do Oeste Potiguar e microrregião de Mossoró, no 

estado do Rio Grande do Norte. O referente município possui uma área territorial de 1.129,548 

km² (IBGE, 2016), encontra-se localizadas sobre as coordenadas geográficas 05° 27' 32" de 

latitude sul e 37° 31' 15" de longitude oeste, e 50 m de altitude (Figura 1).  

O município consta com uma população estimada em 13.157 habitantes (IBGE, 2017) e uma 

densidade demográfica de 10,96 hab. km² (IBGE, 2010) sendo considerada, portanto, baixa.  

 

Figura 1. Mapa de localização do Município de Governador Dix-Sept Rosado-RN. (Autoria 

própria). 

 
 

O clima do Município de Governador Dix-Sept Rosado se enquadra no tipo BSw', 

caracterizado como "semi-árido muito quente, apresentando uma precipitação média anual de 

406mm", de acordo com a classificação climática de Koppen, apresentando precipitação 

pluviométrica muito irregular e média anual de 406 mm, com uma temperatura média de 27.9 

ºC (LACERDA FILHO et al., 2004). 

A economia local gira em torno, principalmente, da agricultura que fomenta a geração de 

emprego e renda. No entanto, com o período de estiagem, que acomete boa parte do ano, a 

economia é diretamente afetada. A cidade também possui um pequeno potencial de exploração 

de petróleo que fomenta a economia através da geração de emprego e renda.  

A princípio, para a elaboração da seguinte pesquisa foi realizada uma revisão bibliográfica 

contextualizando todo o tema geoprocessamento, partindo assim, para o estudo do uso e das 

suas aplicações como ferramenta para observar o uso e ocupação territorial do município.  
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As imagens obtidas através da plataforma livre e gratuita de sensoriamento remoto Landsat 

8/OLI, administrada pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos – USGS 

(http://earthexplorer.usgs.gov/) , onde se priorizou imagens com pouca incidência de nuvem, o 

que melhora a visualização do local a ser estudado. A seguir, na Tabela 1, são especificadas as 

bandas do satélite Landsat 8. 

 

Tabela 1 – Características espectrais (bandas) dos instrumentos imageadores OLI e TIRS do 

satélite Landsat 8.  

Satélite Landsat 8 

Bandas Comprimento de onda (µm)  
Resolução 

(m) 

Banda 1 – Costeira / aerossol  0,43 – 0,45 30 

Banda 2 – Azul  0,45 – 0,51  30 

Banda 3 – Verde 0,53 – 0,59  30 

Banda 4 – Vermelho 0,64 – 0,67  30 

Banda 5 – Infravermelho próximo (NIR)  0,85 – 0,88  30 

Banda 6 – Infravermelho médio (SWIR)  1,57 – 1,65  30 

Banda 7 – Infravermelho médio (SWIR) 2,11 – 2,29  30 

Banda 8 – Pancromática 0,50 – 0,68  15 

Banda 9 – Cirrus  1,36 – 1,38  30 

Banda 10 – Infravermelho termal (TIRS 1)  10,60 – 11,19  100 

Banda 10 – Infravermelho termal (TIRS 2)  11,50 – 12,51  100 

Fonte: Adaptado pelo pesquisador (Processamento digital, 2013; Site do USGS, 2017)  

 

Para o presente trabalho foram escolhidas as seguintes imagens: 

LC08_L1TP_216064_20140611_20170422_01_T1, de 11 de junho de 2014; 

LC08_L1TP_216064_20160616_20170323_01_T1, de 16 de junho de 2016; e, 

LC08_L1TP_216064_20180606_20180615_01_T1, de 06 de junho de 2018. 

Para a importação, o recorte e edição das imagens foi utilizado o software de 

geoprocessamento livre e gratuito QGIS 2.18.19 (QGIS, 2018). As bandas importadas para a 

elaboração do banco de dados das imagens (Red - Green - Blue – RGB) foram as bandas: 5 – 

infravermelho próximo, 4 – vermelho e 3 – verde. 

As imagens colhidas foram trabalhadas com o sistema de projeção cartográfica Universal 

Transversa de Mercator (UTM), datum WGS 84, Zona 24 sul, onde, por meio de aplicação de 

coloração nas composições e classificação dos pixels, utilizando o plugin Semi-Automatic 

Classification Plugin (SCP) do QGIS, foi possível identificar as áreas correspondentes às 

classes de estudo, sendo elas: 1 – Recursos hídricos e/ou Rio Apodi-Mossoró , 2 – Solo 

urbanizado, 3 – Solo exposto, 4 – Solo exposto parcialmente; 5 - Vegetação densa e/ou plantio 

agrícola; e, 6 – Vegetação rasteira.  
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

A seguir, serão evidenciados mapas referentes à variação espacial e temporal das manchas 

urbanas nos anos de 2014, 2016 e 2018 dentro do município de Governador Dix-Sept Rosado-

RN, como também a diferenciação das classes por cores de modo a observar a variação espacial 

da cidade no decorrer dos anos de estudo.  

 

 

3.1. Distribuição espacial das classes de uso e ocupação do solo do Município de 

Governador Dix-Sept Rosado-RN no ano 2014 

 

No ano de 2014, se constatou com referência na Figura 2 que, o município estudado 

apresentava uma grande área de solo exposto parcialmente nas regiões oeste, sudoeste e 

noroeste do município nas quais ficam mais distantes do centro urbano e onde há maior 

presença da atividade agrícola e uso mais frequente do solo.  

Notou-se também uma baixa presença de corpos d’água, o que representa cerca de 0,21%, 

ou seja, menos de 1% da área total do município era composta por recursos hídricos no 

respectivo ano, embora a cidade seja um dos eixos principais do Rio Apodi-Mossoró, isso 

porque as chuvas que elevaram o nível do rio anteriormente, tinha acontecido em meados dos 

anos 2008 e 2009 e município era um dos mais afetados com a crise hídrica que viveu todo o 

estado durante o período.  

 

Figura 2. Mapa de classes de uso e ocupação do solo do Município de Governador Dix-Sept 

Rosado-RN no ano 2014. (Autoria própria). 

 
 

De acordo com a Tabela 2, a imagem destacada para o estudo do município apresenta uma 

área total de 126.377,10 hectares em 2014, onde 1,26% são construções feitas pelo homem 
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representando a 2° menor porcentagem de ocupação do solo. Neste mesmo ano, cerca de 

11,12% do solo era de vegetação densa, a qual é, principalmente, composta por mata ciliar e 

que estava presente no curso do rio e é de extrema importância para a preservação do dos 

recursos hídricos. Posteriormente, nota-se ainda a presença de vegetação rasteira que representa 

aproximadamente 49,7% de todo o solo do município, ou seja, quase metade da área total e que 

pode ser compreendida por solos reservados para agricultura que é uma das atividades 

econômicas mais antigas da região.  

 

Tabela 2. Áreas das classes de uso e ocupação do solo do Município de Governador Dix-Sept 

Rosado-RN no ano 2014. (Autoria própria). 

Classes de uso e ocupação do solo do Município 

de Governador Dix-Sept Rosado-RN no ano 2014 
Área (ha) Área (%) 

Recursos hídricos e/ou Rio Apodi-Mossoró 267,48 0,21 

Solo urbanizado  1.588,86 1,26 

Solo exposto  9.963,27 7,88 

Solo exposto parcialmente 37.872,00 29,97 

Vegetação densa e/ou plantio agrícola 14.050,53 11,12 

Vegetação rasteira  62.634,96 49,56 

Total 126.377,10 100,00 

 

3.2. Distribuição espacial das classes de uso e ocupação do solo do Município de 

Governador Dix-Sept Rosado-RN no ano 2016 

 

No ano de 2016, como mostra a Figura 3, fica perceptível o crescimento do solo exposto 

parcialmente nas mais diversas direções do munícipio em estudo. Na direção leste, percebe-se 

ainda a presença do curso normal do rio, porém, em um comparativo do ano anterior com a 

Tabela 3, onde os recursos hídricos representam 0,07% da ocupação do total do munícipio, 

notou-se um decaimento ainda maior nos corpos d’água que pode ser explicado pela baixa 

incidência de chuvas no período.  
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Figura 3. Mapa de classes de uso e ocupação do solo do Município de Governador Dix-Sept 

Rosado-RN no ano 2016. (Autoria própria). 

 
 

Se comparado a Tabela 2 (2014) com a Tabela 3 (2016) nota-se que houve quase uma 

duplicação na área que representa o solo exposto parcialmente, que saiu de 37.872,00 hectares 

em 2014 para 71.976,51 hectares em 2016. Notou-se também uma grande diminuição de 

vegetação rasteira no mesmo período, onde em 2014 ocupava aproximadamente 62.634,96 

hectares e em 2016 já ocupava 14.095,62 hectares.  

Quanto ao solo parcialmente exposto, vale ressaltar que durante o período diversos 

empreendimentos foram lançados na zona onde se localiza essa área de ocupação, sobretudo, 

na criação de loteamentos para a venda e construção de casas. 

A exposição total ou parcial do solo é de extremo risco à qualidade, isso porque solos 

descobertos de vegetação são muitos susceptíveis à erosão hídrica e eólica causando a remoção 

de nutrientes importantes das áreas degradadas. (GUTIÉRREZ; SQUEO, 2004) 

Já o solo urbanizado obteve um crescimento de aproximadamente de 3,22% em relação ao 

mesmo período de 2014. Isso porque o centro urbano começou a se expandir devido a criação 

de moradias populares por meio de programas sociais do Governo o que aumentou a procura 

de pessoas por moradia própria.  
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Tabela 3. Áreas das classes de uso e ocupação do solo do Município de Governador Dix-Sept 

Rosado-RN no ano 2016. (Autoria própria). 

Classes de uso e ocupação do solo do Município 

de Governador Dix-Sept Rosado-RN no ano 2016 
Área (ha) Área (%) 

Recursos hídricos e/ou Rio Apodi-Mossoró 90,00 0,07 

Solo urbanizado  5.666,67 4,48 

Solo exposto  29.333,79 23,21 

Solo exposto parcialmente 71.976,51 56,95 

Vegetação densa e/ou plantio agrícola 5.214,51 4,13 

Vegetação rasteira  14.095,62 11,15 

TOTAL 126.377,10 100,00 

 

3.3. Distribuição espacial das classes de uso e ocupação do solo do Município de 

Governador Dix-Sept Rosado-RN no ano 2018 

 

No ano de 2018 observa-se um crescimento significativo na vegetação rasteira, que 

aumentou quase seis vezes a área de ocupação do solo em relação ao ano de 2016. Esse 

fenômeno pode ser explicado pelo retorno das chuvas entre os meses de março e maio do 

presente ano que segundo a Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte, 

(EMPARN, 2018), o volume de chuvas no primeiro semestre do ano de 2018 foi o melhor nos 

últimos 7 anos, acumulando uma média pluviométrica de aproximadamente 734,6mm, 

retomando o desenvolvimento da vegetação nativa do local.  

Além disso, a vegetação densa ou plantio agrícola teve um crescimento se comparado ao ano 

anterior na Tabela 3, isso porque a incidência de chuvas também fomentou o campo da 

agricultura.  

O aumento da vegetação no local é de extrema importância, sobretudo, para as questões 

climáticas que segundo (BELMIRO et al. 2012), tem um importante papel na proteção contra 

a insolação prolongada, reduzindo o desconforto térmico causado pela urbanização, além de 

servir de parâmetro para avaliar a qualidade de vida nas cidades, isso porque as temperaturas 

avaliadas nas cidades pobres em vegetação são bem maiores que as analisadas em cidades com 

presença densa de vegetação.  
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Figura 4. Mapa de classes de uso e ocupação do solo do Município de Governador Dix-Sept 

Rosado-RN no ano 2018. (Autoria própria). 

 
 

No ano de 2018, se comparado com o ano de 2016 e a Tabela 3 com a Tabela 4, percebeu-

se que a quantidade de solo exposto decresceu, passando de 29.333,79 hectares em 2016 para 

2.179,35 hectares em 2018. Isso porque, além da ocupação do solo pelas diversas formas de 

vegetação, a área rural do município teve durante esse período diversos locais que se tornaram 

loteamentos e comercializados se constituindo assim, as construções antrópicas. Outro fator 

que pode explicar esse decaimento, é que boa parte do rio que corta a cidade estava totalmente 

assoreada e expondo o solo.  

A área de solo urbanizado cresceu cerca de 2,2% se comparado o ano de 2016 com o ano de 

2018 e a Tabela 3 com a Tabela 4. Esse crescimento se deu, principalmente, na área urbana 

devido as construções civis de um novo bairro denominado de Planalto Boa Vista composto 

por moradias populares e por intermédio do governo. Ou seja, uma expansão no uso do solo em 

cerca de 2.120,22 hectares.  

Os recursos hídricos também tiveram um significante aumento se comparado com os anos 

anteriores, onde os corpos de água do município em 2016 observados na Tabela 3 representava 

menos de 1% de ocupação do solo. Porém, as chuvas do período que acometeram a região no 

2° trimestre do ano citado no tópico anterior, aumentou os níveis hídricos do município que, 

anteriormente, representava 90,00 hectares (0,07% da área total do solo) e atualmente 

representa 531,00 (0,42 % da área total do solo). Vale ressaltar que, durante o período de seca, 

boa parte do Rio Apodi-Mossoró que corta toda a área rural do município permaneceu seca e 

assoreada, o que propiciou alguns pontos de alagamentos durante o período chuvoso. 
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Tabela 4. Áreas das classes de uso e ocupação do solo do Município de Governador Dix-Sept 

Rosado-RN no ano 2018. (Autoria própria). 

Classes de uso e ocupação do solo do Município 

de Governador Dix-Sept Rosado-RN no ano 2018 
Área (ha) Área (%) 

Recursos hídricos e/ou Rio Apodi-Mossoró 531,00 0,42 

Solo urbanizado  7.786,89 6,16 

Solo exposto  2.179,35 1,72 

Solo exposto parcialmente 21.365,19 16,91 

Vegetação densa e/ou plantio agrícola 12.631,05 9,99 

Vegetação rasteira  81.883,62 64,79 

TOTAL 126.377,10 100,00 

 

 

4. CONCLUSÕES  

 

Observou-se, com o presente estudo, um expressivo crescimento na mancha que representa 

o solo urbanizado, com uma variação de aproximadamente, 62 km² em relação aos anos de 

2014, 2016 e 2018 no município de de Governador Dix-Sept Rosado-RN. 

Com relação a atividade agrícola, verificou-se uma queda na atividade no ano de 2016 

devido à crise hídrica e o assoreamento do Rio Apodi-Mossoró, podendo ser notada a retomada 

da atividade em 2018 com o período chuvoso reativando os corpos d’água que estavam secos. 

A expansão urbana quando verificada próxima ao centro urbano pode ser considerada de 

forma positiva, isso porque a área está apta ao crescimento. Porém, no aspecto do crescimento 

urbano na área rural traz consigo o desmatamento e empobrecimento do solo na criação de 

loteamentos e áreas antrópicas, o que prejudica o bioma e causa danos irreparáveis ao ambiente.  

Existe muito a ser feito, sobretudo, no quesito governamental com o intuito de fiscalizar as 

áreas de exploração desordenada do solo e estabelecer regras para o uso correto do ambiente de 

forma que haja harmonização entre o homem e a natureza sem que haja problemas a curto e 

longo prazo.  
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Resumo 

Desde o período da colonização a sociedade vem modificando o cenário ambiental, causando 

grandes devastações principalmente na região amazônica. Com o passar dos anos as políticas 

públicas vem demonstrando seu papel em proteger os recursos florestais, e a vegetação nativa. 

A implementação do Código Florestal, como instrumento norteador de planejamento vem 

passando por várias mudanças desde sua regulamentação em 1934, apesar de grande luta e 

dividir opiniões entre grandes autoridades e o produtor rural, mostra sua eficácia na questão de 

adequação de imóveis rurais. Este artigo tem por objetivo abordar o Licenciamento Ambiental 

Rural, através da implementação do Código Florestal Brasileiro, analisando as três fases no 

processo de Licenciamento Ambiental, o Cadastro Ambiental Rural (CAR), a Licença de 

Atividade Rural (LAR), o Programa de Licenciamento Ambiental (PRA). Além disso buscando 

analisar de uma forma geral em como o Licenciamento Ambiental Rural favorece o produtor 

do ponto de vista econômico, no desenvolvimento ambiental sustentável, e por fim abordando 

as diretrizes das atividades agrícolas de acordo com o tamanho de cada propriedade.  

Palavras-chave: Instrumento. Desenvolvimento Sustentável. Planejamento. Propriedade. 

Atividades. 

 

Abstract  

Since the period of colonization, society has been modifying the environmental scenario, 

causing great devastations mainly in the Amazon region. Over the years, public policies have 

been demonstrating their role in protecting forest resources, and native vegetation. The 

implementation of the forestry Code, as a guiding instrument for planning has been undergoing 

several changes since its regulation in 1934, despite a great struggle and sharing opinions 

between large authorities and the rural producer, shows its effectiveness in Adequacy of rural 
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properties. This article aims to address the Rural environmental licensing, through the 

implementation of the Brazilian Forestry Code, analyzing the three phases in the process of 

environmental licensing, the rural Environmental Register (CAR), the Rural Activity License 

(LAR), The Environmental Licensing Program (PRA). In addition, seeking to analyze in a 

general way how the Rural environmental licensing favors the producer from an economic point 

of view, in sustainable environmental development, and finally addressing the guidelines of 

agricultural activities according to the size of Each property.   

Keywords: Instrument. Sustainable development. Planning. Property. Activities. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Há muito tempo foi desconstruída a visão de um rural brasileiro livre de impactos 

ambientais nas atividades ali realizadas, pois a globalização, urbanização e até a grande 

demanda por recursos afetaram também os modelos produtivos contidos na zona rural, a ponto 

de modificar também as atividades ali desenvolvidas. Também se destaca o fato do rural não 

servir apenas como um “celeiro” de recursos cunhado apenas pela atividade agrícola, mas 

também por uma série de outras atividades que foram englobadas, tais como turismo rural, 

artesanato entre outros, fenômeno este chamado por muitos autores de “Novo Rural” 

(CAMPANHOLA; SILVA, 2000).  

Acompanhando isso, vem uma série de mudanças socioeconômicas no meio rural 

brasileiro, assim como a inserção de alguns instrumentos de administração ambiental, que 

visam a redução de impactos causados pelas diversas atividades desenvolvidas nesses espaços, 

tais como o licenciamento ambiental. No Brasil, o licenciamento ambiental foi instituído pela 

Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981 e tem sua fundamentação legal na Resolução CONAMA 

001, de 23 de janeiro de 1986, e na Resolução CONAMA 237, de 19 de dezembro de 1997 

(BARBOSA et al., 2012). No meio rural, o Licenciamento Ambiental Rural (LAR) é o 

instrumento que busca mitigar os impactos ambientais, visando a conservação e proteção dos 

recursos naturais, garantindo uma sustentabilidade ambiental ao produtor rural. 

Adequar o imóvel rural e a atividade exercida pelo produtor contribui para o equilíbrio 

ambiental e as leis têm a finalidade de nortear os produtores, como exemplo, ajudá-los a 

fazerem o uso e descarte correto dos agrotóxicos, e em como devem proteger os recursos 

florestais. (SOUZA; MARTA, 2014). Este artigo tem por objetivo abordar o conceito de 

licenciamento ambiental, suas etapas, e tratará também das diretrizes de Licenciamento de 

atividades Agrícolas. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Ao longo dos anos é possível notar que os números de assentamentos rurais não 

resolveram os problemas sociais no campo, mas teve como consequência danos maiores, 

principalmente ambiental, em vista de que para o pequeno produtor exercer suas atividades e 

se desenvolver, necessita de um solo fértil e que apresente boa qualidade para atingir seu 

objetivo (GUERRA, 2006 apud BARROSO; ALENCAR, 2014).  

Um dos problemas mais devastador é o desmatamento, e a região que mais sofre é a 

amazônica, que de acordo com alguns dados já representa 15 % de toda a sua área. O 

desmatamento causa a perda da fauna e flora, além de extinção de espécies nos ecossistemas, e 

favorecendo a erosão do solo etc.   
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No ano de 2008 o Ministério do Meio Ambiente do Brasil (MMA) divulgava os 100 

principais causadores de desmatamento na região amazônica, entre os problemas enfrentados 

estavam os Assentamentos Reforma Agrária do Instituto Nacional de Colonização de Reforma 

Agrária (INCRA), que ficavam localizados no Estado do Mato Grosso e por não possuírem 

licenciamento ambiental os problemas se tornaram mais agravantes (FATORELLI; 

MERTENS, 2010). 

Um dos problemas enfrentados também é a falta de preparação de uma metodologia 

eficiente e padrões na implementação do Licenciamento Ambiental Rural (LAR) (SOUSA, 

2005; SOARES, 2008; AZEVEDO, 2009 apud FATORELLI; MERTENS, 2010). 

O Estado do Mato Grosso foi o primeiro a implementar o processo de Licenciamento 

Ambiental Rural, sua implementação aconteceu no ano de 2008. Porém o grande problema 

enfrentado na realização do processo, é que segundo o Código Florestal não era possível incluir 

pequenas propriedades, isso acabou gerando transtornos, sem falar no alto custo para se obter 

a licença (AZEVEDO, 2009 apud FATORELLI; MERTENS, 2010). 

A falta de um bom planejamento pode gerar sérios problemas em uma área rural, além 

do desmatamento como já foi citado, pode gerar baixo rendimento econômico para o produtor. 

O interessante é que desde o início da colonização do Brasil, tem-se essa preocupação 

em proteger os recursos madeireiros. Porém só a partir do ano de 1934 que foi regulamentado 

o primeiro Código Florestal (Decreto nº 23.793, de 23 de janeiro de 1934), onde este tinha por 

objetivo preservar os recursos florestais, sua exploração econômica, além de estabelecer regras 

que visava à proteção ambiental (CHIAVARI; LOPES, 2016). 

Com o avanço do desmatamento da região amazônica, principalmente no ano de 1995, 

onde apresentou índices mais elevados, as grandes autoridades buscam por melhor 

aprimoramento de regras mais rígidas em consequência do desmatamento florestal 

(CHIAVARI; LOPES, 2016). Desse modo foi regulamentado a Medida Provisória de 25 de 

julho de 1996, porém essa nova alteração trouxe grandes revoltas, inclusive para os produtores 

rurais. Era notável a intensificação de um movimento que buscasse a revisão da legislação, isso 

porque as inovações estabelecidas eram insuficientes no setor produtivo. 

Chiavari e Lopes (2016), afirmam que entre os anos de 2009 a 2012 os conflitos em 

busca de mudanças no Código Florestal foram mais intensos, mas trouxeram resultados 

positivos, uma vez que o Congresso Nacional aprova o a Lei Federal de nº 12. 651 de 2012. O 

novo Código Florestal estabelece novos instrumentos de planejamento e regulamentação em 

imóveis rurais, trazendo os mesmos conceitos, estrutura, e a criação do CAR- Cadastro 

Ambiental Rural. 

 

3. LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

 

A devastação ambiental vem ocorrendo por milhares de anos, e isso acontece porque a 

sociedade não tem consciência dos seus atos, ou seja, que suas ações não causam impactos 

negativos sobre o planeta terra (OLIVEIRA, 2012). O Licenciamento Ambiental surge como 

uma ferramenta que tem por objetivo preservar o meio ambiente contra os danos negativos 

causados por empreendimento ou atividades antrópicas. 

A Resolução CONAMA 237/97 apresenta os critérios para o processo de Licenciamento 

Ambiental que se torna obrigatório quando são exercidas algumas atividades, tais como 

construção, instalação, ampliação e operação de empreendimentos, onde estas possam causar 
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algum tipo de poluição ambiental (ALBUQUERQUE; MARTA, 2014). E define o 

Licenciamento Ambiental como:  

 

Procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente 

licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de 

empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, 

consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob 

qualquer forma, possam causar degradação ambiental, considerando as 

disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao 

caso. 

 

Para que se possa desenvolver a atividade, O Decreto 99.274/90, ao regulamentar a Lei 

6.938/81 estabeleceu 3 fases no processo de licenciamento, conforme mostra a figura 1. 

 
Figura 1. Etapas do processo de Licenciamento Ambiental. 

Fonte: Imagem do Google, 2019. 

 

Conforme mostra a figura 1 o processo de Licenciamento Ambiental passa 

primeiramente pela fase de Licença Prévia, onde é aprovado a localização e concepção do 

empreendimento, e são estabelecidos alguns requisitos e condicionantes para que se possa dar 

continuidade as outras fases. 

A Licença de Instalação é autorizado quando os programas e projetos são aprovados, e 

assim dar início às obras de construção do empreendimento. Por último a Licença de Operação 

que é quando se autoriza o funcionamento da atividade, e esta cumpre com todos os requisitos 

estabelecidos nas etapas anteriores. É interessante destacar que as etapas podem ser feitas de 

forma isolada, e nem sempre uma atividade irá iniciar pela Licença Prévia, uma vez que 

dependerá muito da atividade exercida na localidade, cabendo ao órgão competente fazer a 

avaliação.  
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b. LICENCIAMENTO AMBIENTAL RURAL E SUAS ETAPAS  

 

O cadastro Ambiental Rural entrou na política ambiental através de ações que estavam 

voltadas ao controle de desmatamento que vinha ocorrendo na região amazônica, sendo 

desenvolvido pelo Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal 

(PPCDA), no qual vem sendo desenvolvido desde 2004 (PIRES; ORTEGA, 2013). 

Criado pela Lei nº 12.651 de 2012, é um cadastro de registro público eletrônico e 

obrigatório a toda propriedade rural. No cadastro é possível ter o controle de toda a propriedade 

ou posse, por meio do monitoramento e planejamento ambiental, bem como do controle 

econômico, pois são inseridas todas as informações do imóvel rural (BRASIL, 2012).  

Segundo afirmam Neto e Melo (2016) o CAR se torna um pré-requisito para que o 

proprietário possa ter acesso a Cotas de Reserva Ambiental, além pode usufruir de benefícios 

que estão previstos nos Programas de Regularização Ambiental - PRA, entre os benefícios 

citados na Lei 12.651/12 estão: 

Possibilidade de regularização das Área de Preservação Permanente (APP) e/ou Reserva 

Legal; Suspensão de sanções; Obtenção de crédito agrícola; Contratação do seguro agrícola; 

Dedução das Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito; Linhas de 

financiamento; Isenção de impostos para os principais insumos e equipamentos (NETO; 

MELO, 2019). 

No art. 29, em seu parágrafo 1 da Lei nº 12.651 de 2012 afirma que: 

A inscrição do imóvel rural no CAR deverá ser feita, preferencialmente, no órgão 

ambiental municipal ou estadual, que, nos termos do regulamento, exigirá do proprietário ou 

possuidor rural:  

I - Identificação do proprietário ou possuidor rural;  

II - Comprovação da propriedade ou posse e, 

III - Identificação do imóvel por meio de planta e memorial descritivo, contendo a 

indicação das coordenadas geográficas com pelo menos um ponto de amarração do perímetro 

do imóvel, informando a localização dos remanescentes de vegetação nativa, das Áreas de 

Preservação Permanente, das Áreas de Uso Restrito, das áreas consolidadas e, caso existente, 

também da localização da Reserva Legal (BRASIL, 2012).  

Com a aprovação do Decreto Federal 7.830, o Cadastro Ambiental Rural passa a se 

tornar obrigatória em todos os imóveis que ficam em zonas rurais, segundo afirma Souza e 

Marta (2014).  

O processo de adequação do imóvel é feito de modo eletrônico, onde o cadastro é 

realizado por meio de um sistema (SICAR) que fica disponível na internet. Durante o cadastro 

o proprietário deverá apresentar os seguintes documentos: 

I. Dados do proprietário ou ocupante do imóvel: Poderá ser pessoa física (CPF, RG etc.) 

ou jurídica (CNPJ, Inscrição Estadual etc.);  

II. Empreendimento: Dados básicos, área total e localização geográfica (coordenada de 

referência); 

III. Mapa Digital: Sistema de Projeção e DATUM (referência horizontal SAD-69, 

WGS84 ou SIRGAS); coordenadas de dois pontos extremos do imóvel (definição de área de 

abrangência).  

IV. Projeto Digital: Importação dos dados do empreendimento e mapa digital já 

informados e processados; Finalização e envio do projeto digital para geração do comprovante 

e título do CAR provisório e mapa digital (SOUZA; MARTA, 2014). 
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Na figura 2 pode-se visualizar uma forma simplificada como é o processo do CAR. 

Figura 2.  Sistema de Cadastro Ambiental (SICAR). 

Fonte: SAMBUICHI et al., 2014. 

 

Como podemos observar na figura 2, o processo de cadastramento é feito pelo 

proprietário do imóvel, já na segunda etapa os órgãos ambientais ou municipais vão analisar os 

dados inseridos no sistema, e posteriormente ficam em banco de dados estadual ou nacional, 

isso dependerá dos sistemas adotados pelos órgãos competentes. 

A pessoa física ou jurídica que deve fazer a inscrição do imóvel no site do Sistema de 

Cadastro Ambiental Rural. Caso o imóvel rural esteja em uma área de assentamento de reforma 

agrária e foi instituído pelo Governo Federal, é de competência do INCRA fazer o cadastro 

(ASCOM/IDEMA, 2019). Posteriormente após a confirmação do cadastro no sistema do CAR, 

será disponibilizado ao proprietário um arquivo para impressão do cadastro, com um número 

de inscrição, junto a todas as informações inseridas no cadastro do imóvel. 

É interessante destacar que o CAR pode apresentar 3 estados distintos: ativo quando o 

cadastro foi concluído, apresentando regularidade nas informações inseridas das áreas de APP 

de uso restrito, de Reserva Legal, consolidadas e de remanescentes de vegetação nativa. O 

segundo estado é a pendência, quando as informações apresentarem alguma irregularidade na 

área, ou também quando acontece a sobreposição da área rural com outras terras. E o estado do 

cancelamento, que acontece quando as informações são divergentes ou alguma informação é 

omitida durante o cadastro (NETO; MELO, 2019). 

Quando se fala em adequação ambiental isso se refere há alguns procedimentos que 

precisam ser seguidos visando à melhoria da propriedade rural, qualidade do solo, dos recursos 

hídricos, melhoramento do produto, como sequência isso vai gerar um bom retorno econômico 

ao produtor e principalmente melhoria na qualidade de vida (ALBUQUERQUE; MARTA, 

2014). 

A Licença de Atividade Rural (LAR) faz um controle das atividades na propriedade 

rural, seu acompanhamento vai desde o processo inicial de planejamento até a fase final em que 

o produtor poderá exercer suas atividades, de modo que a licença pode ser emitida pela 

Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA) ou órgão competente da região, tendo validade 

de até 5 anos (ALBUQUERQUE; MARTA, 2014). 

 

Na figura 3 mostra que para que a adequação ambiental possa ser eficaz precisa seguir 

três passos. 
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Figura 3. Os três passos de adequação ambiental. 

Fonte: ALBUQUERQUE; MARTA, 2014. 

 

No caso do Processo de Regularização Ambiental (PRA) é um instrumento que também 

foi criado pelo Código Florestal e que deve ser regulamentado pelos Estados. Tem por objetivo 

regularizar o imóvel rural, ou seja, após o proprietário fazer o Cadastro Ambiental Rural e 

constar que existem áreas naquela região que são passiveis de preservação permanente ou que 

possua reserva legal. Para aderir o PRA a propriedade precisa apresentar alguma irregularidade 

nessas áreas de proteção. Isso mostra a importância de o proprietário apresentar autenticidade 

nas informações e não omitir nenhum dado para que o planejamento possa ser eficiente 

(ALBUQUERQUE; MARTA, 2014). 

Na Figura 4, mostra os dados do Cadastro Ambiental Rural no território brasileiro feito 

até dia 31 de maio do ano 2019. 

Figura 4. Dados do Cadastro Ambiental no território brasileiro, até dia 31 de maio do ano 2019.  

Fonte: MMA, 2019. 

Os dados apresentam pontos positivos, uma vez que em algumas regiões mais de 100% 

de todo o seu território já foi cadastrado, como na região Norte. Até 31 de maio já foram 

cadastrados 5,9 milhões de imóveis, totalizando uma área de 397,8 milhões de hectares.   
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4. DIRETRIZES PARA O LICENCIAMENTO DE ATIVIDADE RURAL  

 

A experiência adquirida por Órgão Estaduais de Meio Ambiente no licenciamento de 

atividades rurais subsidiou o Ministério do Meio Ambiente na definição de diretrizes que 

auxiliou a efetivação do licenciamento ambiental da atividade agrícola em âmbito nacional. 

Possibilitando o conhecido dos impactos ambientais presentes na propriedade e da 

particularidade das atividades agrícolas, como o tamanho da propriedade, as espécies 

cultivadas, instalações e mão de obra utilizada. As diretrizes adotadas para o licenciamento das 

atividades rurais têm contribuído no monitoramento e controle do desmatamento e em estudos 

sobre a posse ilegal de determinadas áreas de terra (FEITOSA; LIMA; FAGUNDES, 2004). A 

Figura 5 exibe as etapas que devem ser seguidas para a emissão do Licenciamento de Atividade 

Rural.  

 

 
Figura 5. Etapas das diretrizes para emissão do LAR.  

Fonte: Adaptado de ALBUQUERQUE; MARTA, 2014.  

 

 A Etapa 1 é composta por uma sequência de procedimentos administrativos que 

precisam ser seguidos para a regularização dos processos de licenciamento ambiental: 

I - Roteiros de orientação para empreendedores;  

II - Documentos comprobatórios a serem fornecidos pelo interessado; 

III - protocolo de trâmite de processo de LAR, e 

IV - Checagem de documentos. 

Para descomplicar o entendimento do usuário do processo de licenciamento e para que 

o processo seja ágil e eficaz, o órgão ambiental define procedimentos padronizados de 

linguagem simplificada e de fácil acesso que orienta aos empreendedores sobre as diferentes 

etapas do licenciamento, que incluem um conjunto de formulários e modelos para requisições, 

declarações, relatórios, termos de compromisso e de referência ANEXO 1. 

De acordo com o art. 9º, do Decreto Estadual 216/2011, que trata do processo de 

Licenciamento de Atividade Rural, o interessado deverá solicitar a LAR com a seguinte 

documentação exposta em ANEXO 2. O mesmo terá que solicitar a LAR para atividade rural, 

no prazo máximo de 120 dias antes do vencimento da Autorização de Funcionamento (AFAR), 

Etapa 1: Norma do 
pedido de LAR e 
procedimentos 
administrativos

Etapa 2: Ánalise do 
processo 

Etapa 3: Elaboração 
do parecer técnico e 

emissão da LAR 

Etapa 4: 
Monitoramento e 

fiscalização 
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conforme estabelecido nas normas legais vigentes no órgão estadual e/ou municipal.  O órgão 

ambiental poderá especificar, ainda, que sejam enviadas informações sobre a atividade 

econômica desenvolvida ou a ser desenvolvida no imóvel, sua metodologia de execução, seus 

possíveis impactos ambientais, bem como medidas de controle e mitigação.  

O setor de protocolo do Sema, ou órgão ambiental municipal competente, por meio do 

requerimento da Instrução Normativa 14/2011 e análise das informações cadastrais, expedirá 

um número de protocolo de Trâmite do Processo da LAR. O requerimento da LAR somente 

será aceito se estiver completamente preenchido e acompanhado de todos os documentos 

previstos. A checagem de documentos deve ser realizada no início do processo de LAR pelo 

órgão ambiental responsável ANEXO 3.  

Após protocolo junto ao órgão ambiental, o processo segue para análise detalhada de 

todas as informações prestadas (Etapa 2), composta pelos seguintes passos: 

I - Análise das informações sobre área do imóvel (análise do CAR e emissão de laudo 

técnico);  

II - Análise técnica da atividade a ser licenciada; 

III - Análise jurídica, e 

IV - Notificação de pendências (quando couber). 

Para verificar e atestar a consistência da análise de geoprocessamento apresentada no 

CAR, à área do imóvel rural será analisada pelo setor de sensoriamento remoto, que deve gerar 

um laudo técnico e uma carta imagem. E caso identificado alguma irregularidade na área 

(desmatamento irregular, total ou parcial, nas áreas de preservação permanente e/ou na reserva 

legal), deverá ser indicada no Laudo Técnico.   

A análise técnica da atividade a ser licenciada deverá ser realizada por analista ambiental 

habilitado, no qual terá que avaliar a viabilidade técnica, econômica e social da atividade. Para 

isso, é necessário considerar que os impactos variam de acordo com o tipo de atividade, além 

de alguns aspectos comuns a todas elas:  

• Os métodos e práticas culturais;  

• Se a forma de manejo empregado é sustentável;  

• A adoção ou não de boas práticas culturais de acordo com o tipo de área/tipologia 

de solo e cobertura vegetal;  

• Observância das normas de sanidade e defesa agropecuária, durante a sua execução;  

• A não contaminação e/ou poluição dos recursos naturais;  

• A destinação adequada de resíduos agrícolas; 

• A não conformidade com alguma legislação ou normativa vigente, e 

• O cumprimento dos limites das áreas de uso alternativo do solo e das áreas para 

proteção de Reserva Legal e Área de Preservação Permanente, dentro da 

propriedade. 

Após análise técnica, o processo será analisado pelo departamento de Consultoria 

Jurídica que verificará a conformidade dos documentos passados pelo interessado e observará 

a necessidade e de tomada de um novo termo de compromisso ou de ajustamento de conduta 

para correção ou regularização de possível passivo ambiental declarado pelo interessado ou 

detectado pelo órgão ambiental.  

Quando verificada a notificação de pendências, o analista ambiental deverá notificar o 

proprietário e seu responsável técnico. No qual o órgão ambiental solicita soluções e que 

deverão ser atendidas, conforme determinado em documento específico e em cumprimento aos 

prazos estabelecidos. No caso de não atendimento dos prazos, o proprietário terá que pedir 
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aumento de tempo dos prazos, sob pena de ter seu processo indeferido e arquivado pelo não 

atendimento da notificação. 

A Etapa 3, é a fase conclusiva do processo de LAR, onde é reunida todo as outras etapas, 

que de forma resumida devem ser relatadas, bem como a decisão pelo deferimento ou não da 

licença. O tempo previsto para liberação do licenciamento depende de diversos fatores, que 

incluem a qualidade do projeto (perfeito detalhamento técnico da atividade) e o volume de 

processos a serem analisados pelo órgão ambiental. Segundo a Sema, em condições normais, o 

licenciamento pode ser liberado num prazo médio de 60 dias. 

A última etapa que trata do monitoramento e da fiscalização do processo de LAR, afirma 

que caso seja identificado o não cumprimento da legislação ambiental por meio de vistoria ou 

laudo técnico de geoprocessamento emitidos pelo órgão ambiental, a LAR poderá ser suspensa, 

sem prejuízo das demais sanções cabíveis.  

 

5. CONCLUSÕES FINAIS 

 

Vimos que o Novo Código Florestal trouxe novas mudanças nos instrumentos, 

planejamento e a criação do CAR – Cadastro Ambiental Rural, permitindo que o proprietário 

pudesse regularizar seu imóvel, buscando melhorias no setor produtivo, econômico e melhorias 

na qualidade de vida.  

Em algumas regiões do território brasileiro já possui mais de 100% de cadastramento 

em suas áreas, como o exemplo da região Norte. Fazendo um balanço geral das regiões isso 

representa 5,9 milhões de imóveis cadastrados, totalizando uma área de 397,8 milhões de 

hectares. Esses dados mostram o avanço do Licenciamento Ambiental nas áreas rurais e isso se 

torna muito significativo uma vez que os proprietários estão buscando por planejamentos que 

possam lhes nortear no desenvolvimento de suas atividades rurais. 

Os roteiros estabelecidos nas diretrizes do licenciamento ambiental são muito 

importantes, uma vez que permite melhor monitoramento das atividades rurais agrícolas, 

permitindo até mesmo um maior controle contra danos ambientais. Além disso o proprietário 

que cumpre com todos os requisitos estabelecidos no processo de licenciamento ambiental terá 

como maior resultado o reconhecimento no mercado, em termos de qualidade do produto, e a 

responsabilidade que este tem com o meio ambiente.  
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ANEXO 1: Procedimentos de orientação a serem disponibilizados pelo órgão ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: ALBUQUERQUE; MARTA, 2014.  

 

 

ANEXO 2: Documentação a ser fornecida pelo interessado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: ALBUQUERQUE; MARTA, 2014.  
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ANEXO 3: Checklist de documentos obrigatório para a LAR.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ALBUQUERQUE; MARTA, 2014.  
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Resumo 

Apodi está localizada no interior do Rio Grande do Norte, na microrregião da Chapada do 

Apodi. Essa cidade é banhada pela bacia hidrográfica do rio Apodi-Mossoró, sendo essa bacia 

um grande propulsor para a economia tanto para o município de Apodi como para o estado, 

onde pode-se encontrar diversos tipos de atividades, além de ter dado início a importantes 

núcleos urbanos. Este estudo teve como objetivo investigar o perfil socioeconômico e o 

potencial do sistema de produção agrícola dos pequenos produtores rurais do entorno do rio 

Apodi, no município de Apodi – RN. A metodologia usada, além da bibliográfica, foi a 

aplicação de questionário a 30 produtores e os resultados foram submetidos a uma análise 

estatística descritiva simples. Verifica-se a importância de estudar a dinâmica socioeconômica 

de produtores, além de atentar às práticas usadas por eles, analisando o grau de vulnerabilidade 

e a percepção desses aos potenciais interventivos de suas atividades. Estudos desse tipo 

contribuem para a formulação de políticas públicas que venham a dar subsídio aos produtores, 

capacitando-as com vistas a garantir a sustentabilidade ambiental. 

 

Palavras-chave: Caracterização; atividade agrícola; vulnerabilidade; políticas públicas. 

 

Abstract 

Apodi is in the interior of Rio Grande do Norte, in the microregion of the Chapada do Apodi. 

This city is bathed by the hydrographic basin of the Apodi-Mossoró river, being this basin a 

great propeller for the economy for both the municipality of Apodi and the state, where you can 

find different types of activities, besides starting important urban nuclei. This study aimed to 

investigate the socioeconomic profile and potential of the agricultural production system of 

small rural producers in the surrounding area of the Apodi River, in the municipality of Apodi-

RN. The methodology used, besides the bibliography, was the application of a questionnaire to 

30 producers and the results were submitted to a simple descriptive statistical analysis. It is 
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verified the importance of studying the socioeconomic dynamics of producers, besides 

considering the practices used by them, analyzing the degree of vulnerability and the perception 

of these to the interventive potentials of their activities. Studies of this type contribute to the 

formulation of public policies that will provide subsidies to producers, enabling them to ensure 

environmental sustainability. 

 

Key words: Characterization; Agricultural activity; Vulnerability; Public policy. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Apodi está localizada no interior do Rio Grande do Norte, na microrregião da Chapada 

do Apodi. De acordo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2018, sua 

população é de 35.814, sua área territorial compreende 1.602,477 km. Sua população está 

distribuída igualmente nas duas vertentes urbano e rural. 

A cidade é banhada pela bacia hidrográfica do rio Apodi-Mossoró, sendo considerada a 

segunda maior bacia em extensão territorial do Estado do Rio Grande do Norte. 

Compreendendo uma área de 14.271,00 km² e ocupa 26,8% do território (MARTINS, 2009).  

O local onde está inserido a bacia apresenta uma grande importância econômica para o 

estado. Nela podemos encontrar atividade de fruticultura irrigada, pecuária, hortaliças e pesca, 

essas atividades é um eixo importante para a economia das cidades e do Estado. Com seu clima 

semiárido essa bacia tem uma importância cada vez maior para as comunidades ribeirinhas que 

utilizam esses recursos hídricos para as práticas agrícolas e pecuária. Desta forma, a bacia 

Apodi-Mossoró deu a origem a importantes núcleos urbanos, como Mossoró, Areia Branca, 

Felipe Guerra, Apodi, Pau dos Ferros, e outras. 

De acordo com o censo agropecuário podemos perceber a grande influência econômica 

que a bacia Apodi/Mossoró tem para a cidade de Apodi-RN, a pesquisa realizada com as 

comunidades ressalta essa importância. Uma característica marcante da produção da cidade é a 

utilização das terras que estão próximas da bacia. Cerca de 4.425,049 de hectares na cidade de 

Apodi são de lavouras permanentes, ou seja, aquelas lavouras que estão em desenvolvimento 

durante todo o ano mesmo em período seco. Grande parte dessas lavouras são mantidas através 

do processo de irrigação e utilização das águas da bacia Apodi/Mossoró. Já as lavouras 

temporárias atingi 11.999,689 de hectares em Apodi, essas lavouras são caracterizadas por 

aquelas que só aparecem em períodos de boas condições climáticas que favorecem a produção 

de determinado produto. Em linhas gerais a Cidade de Apodi-RN apresenta 607 lavouras 

permanentes 1.694 lavouras temporárias (IBGE, 2017). 

No entanto, vamos destacar os principais produtos desenvolvidos por esses tipos de 

lavouras (permanentes e temporários). As lavouras permanentes têm um grande destaque na 

produção de acerola, banana, caju, goiaba e manga, esses produtos são desenvolvidos ao longo 

de todo o ano. Segundo o censo agropecuário de 2017 na cidade de Apodi o produto que ganhou 

destaque na produção foi o mamão com 64.649,200 toneladas, ainda segundo o censo essa 

quantidade produzida está distribuída em 8 estabelecimento de lavouras permanentes. O que 

chama atenção é a maioria dessas lavouras esta interligada os recursos hídricos da bacia 

Apodi/Mossoró. Outro grande produto que ganhou destaque foi a banana com 597,635 
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toneladas, sabemos que ele precisa de uma quantidade maior de água para desenvolver e recurso 

é extraído do rio Apodi-Mossoró (IBGE, 2017).    

As lavouras temporárias têm uma grande importância de produção para o fortalecimento 

da econômica local e regional, a cidade a qual foi elaborada a pesquisa e desenvolvida já ganhou 

destaque na produção de arroz vermelho e feijão. Ainda segundo dados do censo agropecuário 

no ano de 2017 a produção nas lavouras temporárias ganha grande destaque no mercado 

regional, são produzidos através desse mecanismo feijão, arroz vermelho, milho e mandioca. 

Vale ressaltar que o produto em destaque é o feijão que o culpa uma grande área em hectares 

produzidos, devido a sua variedade e as terras locais ser adequada para esse tipo de planta. 

Também destacaremos a mandioca pela sua grande produção e importância para a economia. 

Assim, como o feijão a mandioca é desenvolvida por grandes e pequenos agricultores, sendo 

plantada em mais de 30 estabelecimento, atualmente sua escala de produção está em 98,225 

toneladas em uma área de 23,999 hectares (IBGE, 2017).     

Com isso, podemos perceber a importância socioeconômica desse reservatório para a 

população estabelecida às margens dos seus rios. Mesmo tendo importância social e econômica 

a bacia vem sendo impactada tanto pelo uso incorreto de defensivos agrícolas como pela 

urbanização desordenada (OLIVEIRA, 2009; MARTINS, 2009). 

Por essa razão, o objetivo desta pesquisa foi caracterizar o perfil socioeconômico e o 

potencial do sistema de produção agrícola dos pequenos produtores rurais do entorno do rio 

Apodi, no município de Apodi – RN.  

 

2. METODOLOGIA  

 

A pesquisa foi desenvolvida na zona rural do município de Apodi, nas comunidades 

rurais Baixa Fechada, Carpina, Várzea da Salina e Santa Rosa (Figura 1). Estas comunidades 

rurais ficam ao entorno do rio Apodi, à jusante da Barragem de Santa Cruz. A área de estudo 

está inserida na bacia Apodi/Mossoró, principal bacia hidrográfica do Oeste Potiguar. 

A pesquisa propôs realizar uma análise dos métodos usados para o desenvolvimento da 

agricultura, tendo como propósito identificar o perfil socioeconômico dos pequenos produtores 

rurais. Foram entrevistados 30 agricultores nas 4 comunidades citadas acima, com perguntas 

abertas e fechadas caracterizando seu perfil social, econômico e quanto ao sistema de 

exploração agrícola.  

Os resultados dos questionários aplicados foram avaliados aplicando-se uma análise 

estatística descritiva simples. Os dados foram transformados em frequência percentual de 

observações e os resultados expressos em tabelas e gráficos, como forma de melhor representar 

os resultados. 
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Figura 19. Localização do município de Apodi/RN com destaque para as áreas da pesquisa. 

Autor: SUZA NETO, L. T. de; (2019).  

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram entrevistados 30 produtores a fim de investigar a dinâmica socioeconômica da 

produção agrícola nas margens do Rio Apodi onde estão inseridas as referidas comunidades. 

Desse total, 26 pessoas eram do sexo masculino e 4 do sexo masculino, apresentando, em sua 

maioria, idades entre 41 e 65 anos e apenas uma pessoa com idade entre 18 e 24 anos. Quanto 

à escolaridade, 70% (equivalente a 21 dos entrevistados) apresenta ensino fundamental 

incompleto (Tabela 1).  

Das 30 pessoas, 93,33% (28 entrevistados) têm como principal fonte de renda os 

produtos que cultivam, o que denota mais ainda a dependência dessas pessoas às práticas 

agrícolas por elas realizadas e aos recursos naturais ali disponíveis. Além da agricultura, dessas 

28 pessoas, 53,33% (16 entrevistados) apresentou como fonte de renda secundária o 

recebimento de bolsa família e 16,67% (5 entrevistados) a aposentadoria (Tabela 1).  
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Tabela 1 – Perfil socioeconômico dos entrevistados. 

Perfil social e econômico dos entrevistados   n = 30 n (%) 

Sexo 
Masculino 26 86,67 

Feminino 4 13,33 

Idade  

Entre 18 – 24 anos  1 3,33 

Entre 25 – 40 anos 8 26,67 

Entre 41 – 65 anos  19 63,33 

Maior que 65 anos  2 6,67 

Escolaridade 

Analfabeto 1 3,33 

Ensino fundamental incompleto 21 70,00 

Ensino médio completo 7 23,33 

Ensino superior incompleto 1 3,33 

Principal fonte de renda 

familiar  

Agricultura  28 93,33 

Outras  2 6,67 

Outras formas de renda 

complementar a atividade 

Agrícola1 

Bolsa família 16 53,33 

Aposentadoria 5 16,67 

Venda de produtos na feira 1 3,33 

Bolsa família e venda de produtos na feira 1 3,33 

Não possui outra fonte de renda. 4 13,33 

Outras fontes de renda  1 3,33 
1Referente aos 28 entrevistados (93,33%) que tem como principal renda a atividade agrícola.                       

Fonte: Autores, 2019 

Quanto ao sistema de cultivo, a maioria dos entrevistados (26 pessoas, que corresponde 

a 86,67%) praticam a agricultura convencional, enquanto 4 pessoas (13,33%) praticam 

agricultura de base agroecológica. 90,0% dos entrevistados (27 pessoas) destinam suas 

produções à venda e consumo (Tabela 2), o que quase se iguala à quantidade de pessoas que 

têm como principal fonte de renda a agricultura, conforme exibido na Tabela 1. O fato da 

maioria dos produtores praticarem a agricultura convencional, onde uma boa parte faz uso de 

defensivos agrícolas, pode estar causando algum impacto ambiental naquela área, como 

mostrado por Belo (2012), que realizou análises da água da chuva numa região onde havia um 

intenso cultivo com uso de defensivos e detectou presença de resíduos de diferentes 

agrotóxicos.  

Principalmente pelos entrevistados, em sua maioria, não terem concluído o ensino 

fundamental (Tabela 1), torna-se necessário verificar se o uso de tais substâncias químicas tem 

sido realizado de forma devida e se eles têm conhecimento do potencial poluidor das suas 

atividades e até mesmo do risco ao qual eles estão expostos. Outra pesquisa, realizada por Brito 

(2009), mostra que pessoas mais velhas (acima de 55 anos), com escolaridade e renda baixas 

tendem a realizar a agricultura convencional pelo parente sucesso e rápido retorno, e mesmo 

conhecendo alguns riscos que defensivos proporcionam, os usam justificando ser a melhor 

alternativa. Vale ressaltar que inúmeras pesquisas mostram como o contexto socioambiental 

afeta na percepção dos indivíduos sobre o risco (PERES et al., 2005; RECENA et al., 2008). 
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Tabela 2 – Perfil do sistema de exploração agrícola e potencial produtivo. 

Perfil do Sistema produtivo dos entrevistados  n = 30 n (%) 

Sistema de cultivo  
Convencional  26 86,67 

Agroecológico 4 13,33 

Destinação dos 

produtos  

Apenas Consumo  3 10,00 

Venda e Consumo  27 90,00 

Plantio irrigado  
Sim  24 80,00 

Não  6 20,00 

Produtos  

Hortaliças e frutíferas irrigadas  15 50,00 

Hortaliças Irrigada no ano inteiro e culturas 

anuais no período chuvoso    
9 30,00 

 
Apenas culturas anuais (milho, feijão e mandioca) 

no período chuvoso 
6 20,00 

Fonte: Autores, 2019 

Já quanto ao plantio, 80,0% dos entrevistados (24 pessoas) afirmaram realizar o plantio 

irrigado e quanto ao tipo de culturas, 50% (15 entrevistados) cultivam hortaliças e frutíferas 

irrigadas, 30% (9 entrevistados) cultivam hortaliças irrigadas no ano inteiro e culturas anuais 

no período chuvoso, enquanto 20% (6 pessoas) cultivam apenas culturas anuais em período 

chuvoso. Estima-se que a agricultura irrigada ocupe cerca de 17% de toda a terra agricultável e 

responda pela produção de mais de 40% de todo o alimento consumido (PAULINO et al., 2011), 

o que demonstra a maior eficiência dessa em relação à agricultura não irrigada.  

 

Figura 2. Sistemas de irrigação usado pelos produtores entrevistados. 

Sendo também necessário questionar sobre as técnicas de irrigação adotadas pelos 

produtores, constatamos que a maioria deles adotam o sistema de gotejamento (Figura 2), o que 

imprime uma certa preocupação e melhor gestão dos recursos hídricos, pois de acordo com 

Gomes (1999), em uma instalação de irrigação por gotejamento, praticamente não se perde    

água no percurso desde o ponto de abastecimento até a saída dos gotejadores. 
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Figura 4. Tamanho da área total e plantada dos entrevistados 

 

Já em relação às propriedades dos produtores, obteve-se uma média de 11,25 de hectares 

em relação ao tamanho total das propriedades, já em relação a área plantada a média foi de 3,67 

de hectares. Tendo assim uma média percentual de 32,62% de uso da área para plantio.  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Dos 30 produtores entrevistados, a maioria (26 pessoas) é do sexo masculino, e 

apresentou idade entre 41 e 65 anos e apenas uma pessoa com idade entre 18 e 24 anos, o que 

evidencia a relativamente pequena participação dos jovens no cultivo agrícola. 28 entrevistados 

possuíam como renda principal aquela gerada pela venda dos produtos que plantam, tendo 

alguns entrevistados (16) fontes de renda secundárias, como aposentadoria e bolsa família. 

Quanto à escolaridade, a maioria dos entrevistados (21 pessoas) apresentou ensino fundamental 

incompleto, 7 apresentaram ensino médio incompleto e apenas um ensino superior incompleto. 

26 entrevistados afirmaram que o sistema de cultivo usado por eles é o convencional, 

que se caracteriza, na maioria das vezes, pelo uso de defensivos agrícolas, e 27 pessoas 

produzem tanto para sobrevivência da família quanto para vender. 15 pessoas produzem 

hortaliças e frutíferas irrigadas, onde 24 praticam o cultivo irrigado, valendo-se da técnica do 

gotejamento, o que mostra uma certa preocupação com o gerenciamento de recursos hídricos.  
Pesquisar sobre as características socioeconômicas e potencial agrícola de produtores da área rural é 
contribuir para o conhecimento acerca dessa população, entendendo a dinâmica social vigente a fim 
de guiar ações e políticas públicas que lhes sirvam de apoio, para que suas atividades continuem sendo 
realizadas, seu direito a uma vida digna garantido e a qualidade ambiental resguardada. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO APLICADO AOS PRODUTORES 

 

PROJETO: POTENCIAL PRODUTIVO E PERCEPÇÃO SOCIOAMBIENTAL DOS 

PRODUTORES AGRÍCOLAS DE APODI/RN 

PERFIL DOS ENTREVISTADOS 

1. Qual o grau de escolaridade? 

1. ( )Analfabeto 

2. ( ) Ensino fundamental incompleto 

3. ( ) Ensino fundamental completo 

4. ( ) Ensino médio completo 

5. ( ) Ensino superior incompleto 

6. ( ) Ensino superior completo 

2. Sexo 

1. ( ) Feminino  2. ( ) Masculino 

3. Idade 

1. ( ) 18 a 24   2. ( ) 25 a 40   3. ( ) 41 a 65   4. ( ) 66 ou mais. 

 

PROCEDIMENTOS ADOTADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA 

4. Qual o tipo de agricultura é praticada na sua propriedade? 

1. ( ) Agricultura convencional; 

2. ( ) Agricultura sustentável; 

Outra_______________________________________________________________________ 

5 . O senhor (a) planta para consumo ou venda? 

___________________________________________________________________________ 

6. O (A) senhor (a) utiliza agrotóxico na plantação? 

1. ( ) Sim. 

2. ( ) Não 

7. Se sim, Qual ( si ) agrotóxicos são utilizados? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

8. Para qual finalidade o senhor (a) utiliza o agrotóxico? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

9. Recebe alguma orientação técnica para a utilização de agrotóxico? 

1. ( ) sim 

2. ( ) não 

Se sim, de quem?_____________________________________________________________ 

 

PERCEPÇÃO SOBRE A CONSEQUÊNCIA DO USO DE AGROTÓXICO 

 

10. O (A) senhor ( a ) considera que o uso de agrotóxico é eficaz quanto ao seu objetivo? 

1.( ) Sim 2. () Não 

11. O (A ) senhor ( a ) considera que o uso de agrotóxico pode provocar algum problema no 

ambiente? 
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1. ( ) Sim 2. ( ) Não 

12. Se sim, quais os problemas o (a) senhor (a) acha que o agrotóxico pode provocar no meio 

ambiente? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

13. O ( A ) senhor ( a ) percebe que o uso de agrotóxico causa algum problema a saúde? 

1. Sim ( ) 2. ( ) Não 

Qual ( ais ) ? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

QUAIS OS CUIDADOS TOMADOS EM RELAÇÃO AO USO DE AGROTÓXICOS EM 

SUA PROPRIEDADE? 

14. Os agrotóxicos são armazenados em locais apropriados? 

1. ( ) Sim 2. ( ) Não 

15. São utilizados Equipamento de Proteção Individual de EPIS na hora da aplicação dos 

agrotóxicos? 

1. ( ) Sim 2. ( ) Não 

16. Como é feita o descarte das embalagens dos agrotóxicos? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

17. Como é feito o descarte do lixo residual? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

PERFIL ECONOMICO  

18. Qual a principal fonte de renda da família? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

19. Além da renda com a produção tem outra fonte de renda? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

20. Qual a principal destino dos produtos? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

PRODUÇÃO  

21. Contrata mão de obra de fora ou só familiar? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

22. Quais os produtos que produz? 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

23.Possui horta? 

1. ( ) Sim 2. ( ) Não 

24. Quais implementos utiliza na produção? (Trator, cultivador) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

25. Produz durante o ano inteiro? Se sim, qual tipo de irrigação utiliza? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

26. Utiliza a água diretamente do rio? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

27. Possui Outorga? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

28. Possui animais? Se sim, quantos e quais? Produz capineira sim ou não? Se sim, feno ou 

silagem? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

29. Qual a finalidade dos animais? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

30. Cria galinhas, os ovos são para consumo ou venda? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

31. Possui a DAP? Qual?  

___________________________________________________________________________ 

32. Já contratou empréstimos tipo PRONAF? Quantas vezes? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

33.Tem pendencias com esses bancos? 

___________________________________________________________________________ 
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PERCEPÇÃO 

34. Desmata as margens do rio? Se sim, pode gerar impactos negativos ao ambiente? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

35. Sobre o código florestal, a propriedade possui o CAR? Já tem reserva? 

___________________________________________________________________________ 
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Resumo 

A problemática referente à geração e gestão de resíduos sólidos urbanos vem sendo cada vez 

mais discutida. Devido ao processo dinâmico de expansão e desenvolvimento no município de 

Mossoró-RN, atentou-se para questões acerca do gerenciamento dos seus resíduos sólidos 

urbanos. Diante do exposto, o presente trabalho objetivou analisar as rotas de coleta de resíduos 

sólidos urbanos no município de Mossoró-RN, bem como realizar um zoneamento dos locais 

para disposição destes resíduos, através do auxílio de Sistemas de Informações Geográficas. 

Para a realização do estudo, foram reunidos dados referentes aos bairros atendidos pela coleta 

domiciliar de resíduos sólidos realizada pela Empresa Vale Norte Construtora Ltda e pela 

Associação Comunitária Reciclando para Vida, que executa a coleta de resíduos recicláveis. 

Por meio da manipulação desses dados foram desenvolvidos, através do software gratuito e 

livre QGIS versão 2.14.11, mapas temáticos relativos aos serviços de coleta de resíduos sólidos 

urbanos. Os resultados obtidos demonstraram que os bairros mais indicados para a implantação 

de Pontos de Entrega Voluntária são os com maior densidade populacional como Abolições, 

Barrocas, Santo Antônio e Alto de São Manoel, visto que quanto maior a população residente 

em cada bairro, maior será a geração de resíduos. O presente estudo proporcionou ainda o 

desenvolvimento de mapas referentes aos dias e turnos da coleta no referido município, visando 

uma disposição final adequada e nos dias corretos de coleta, evitando assim o acúmulo de 

resíduos nas vias públicas e a proliferação de animais vetores, doenças, dentre outros problemas 

e impactos ambientais que possam vir a ocorrer. 

Palavras-chave: Expansão urbana. Lixo. Coleta. Reciclagem. Zoneamento. 

 

Abstract 

The problems related to the generation and management of municipal solid waste have been 

increasingly discussed. Due to the dynamic process of expansion and development in the 

municipality of Mossoró-RN, attention was paid to questions about the management of its urban 
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solid waste. In view of the above, the present work aimed to analyze the routes of solid urban 

waste collection in the municipality of Mossoró-RN, as well as to perform a zoning of the places 

for disposal of these wastes, through the help of Geographic Information Systems. In order to 

carry out the study, data were collected on the neighborhoods served by the household waste 

collection made by Companhia Vale Norte Construtora Ltda and the Community Association 

Recycling for Life, which carries out the collection of recyclable waste. Through the 

manipulation of this data, thematic maps related to solid urban waste collection services were 

developed through the free and open source QGIS version 2.14.11. The results showed that the 

most suitable neighborhoods for the implantation of Voluntary Delivery Points are the ones 

with the highest population density, such as Abolitions, Barrocas, Santo Antônio and Alto de 

São Manoel, since the larger the resident population in each neighborhood, the greater the 

population density. generation of waste. The present study also provided the development of 

maps regarding the days and shifts of the collection in the mentioned municipality, aiming at 

an adequate final disposition and in the correct days of collection, thus avoiding the 

accumulation of residues in public roads and the proliferation of vector animals, among other 

problems and environmental impacts that may occur. 

Key words: Urban expansion. Garbage. Collect. Recycling. Zoning.  

 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

O rápido crescimento populacional tem acarretado o aumento da geração de resíduos 

sólidos, fazendo com que haja uma elevação dos gastos financeiros referentes aos serviços de 

coleta, transporte, armazenamento antes da destinação final, além do agravamento de 

problemas socioambientais urbanos relacionados à destinação incorreta desses resíduos. 

Através das diversas definições existentes para resíduos sólidos, pode-se concluir que 

estes são materiais sólidos originados a partir de atividades humanas e que podem ser 

reutilizados ou reciclados. 

De acordo com a Norma Brasileira (NBR) nº 10.004, da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT), resíduos sólidos são aqueles resultantes das atividades humanas de 

origem, doméstica, hospitalar, agrícola, industrial, comercial, dentre outras, podendo ser 

encontrados nos estados sólido e semissólido (ABNT, 2004).  

De acordo com a Lei nº 12.305 (BRASIL, 2010), a qual institui a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (PNRS) e dispõe acerca de seus princípios, objetivos e instrumentos, os 

resíduos sólidos podem ser classificados quanto à sua origem em: 

• Resíduos domiciliares: aqueles gerados a partir de atividades domésticas em 

residências urbanas; 

• Resíduos de limpeza urbana: os originários da varrição, limpeza de logradouros 

e vias públicas e outros serviços de limpeza urbana; 

• Resíduos sólidos urbanos (RSU): compreendem os resíduos domiciliares e de 

limpeza urbana; 

• Resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços: englobam 

todos os gerados nessas atividades, exceto os de limpeza urbana, serviços públicos de 

saneamento básico, serviços de saúde, construção civil e serviços de transporte; 
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• Resíduos dos serviços públicos de saneamento básico: todos os gerados nessas 

atividades, exceto os RSU; 

• Resíduos industriais: todos os gerados a partir de processos produtivos e 

instalações industriais; 

• Resíduos de serviços de saúde: os gerados nos serviços de saúde, conforme 

estabelecido em regulamento ou em normas definidas pelos órgãos do Sistema Nacional do 

Meio Ambiente (Sisnama) e do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS); 

• Resíduos da construção civil: todos aqueles gerados nas construções, reformas, 

reparos e demolições de obras de construção civil, incluindo os resultantes da preparação e 

escavação de terrenos para obras civis; 

• Resíduos agrossilvopastoris: os originários de atividades agropecuárias e 

silviculturais, incluindo os relacionados a insumos utilizados nessas atividades; 

• Resíduos de serviços de transporte: os originários de portos, aeroportos, 

terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira; e, 

• Resíduos de mineração: todos os gerados na atividade de pesquisa, extração ou 

beneficiamento de minérios. 

E quanto à sua periculosidade classificam-se em: 

• Resíduos perigosos: são todos aqueles que, devido às suas características de 

inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade, carcinogenicidade, 

teratogenicidade e mutagenicidade, indicam significativo risco à saúde pública ou à qualidade 

ambiental, de acordo com lei, regulamento ou norma técnica; 

• Resíduos não perigosos: são todos aqueles que não estão inseridos nos resíduos 

perigosos. 

Foi visto que há uma grande variedade de resíduos sólidos, no entanto, o enfoque deste 

trabalho será voltado para os Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) e para os resíduos que podem 

ser reciclados.  

Vale ressaltar que os termos resíduos e rejeitos ainda são comumente confundidos, no 

entanto eles possuem significados distintos, onde a principal diferença básica entre eles é que 

os resíduos sólidos podem ser reciclados ou reutilizados.  

Em seu Art. 3º, a Lei nº 12.305 (BRASIL, 2010) define rejeito como sendo um resíduo 

sólido que, depois de algumas tentativas de recuperação e tratamento, não apresenta a 

possibilidade de ser reutilizado ou reciclado, e, portanto, deve ter uma disposição final 

ambientalmente correta. 

Com a produção de RSU crescendo em larga escala, surgiu a necessidade de iniciativas 

conjuntas entre o poder público e a sociedade civil para uma adequada gestão e gerenciamento 

desses resíduos.  

Diante deste cenário, foi criado o sistema de gerenciamento integrado de resíduos 

sólidos urbanos (GIRSU), que consiste em um conjunto de práticas cujo propósito é a realização 

da limpeza urbana, da coleta, do tratamento e da disposição final dos RSU, fazendo com que, 

desta forma, a população tenha uma melhor qualidade de vida, tendo em conta as características 

das fontes de produção, o volume e os tipos de resíduos, as características sociais, culturais e 

econômicas dos cidadãos e as peculiaridades demográficas, climáticas e urbanísticas locais 

(MONTEIRO et al., 2001). 
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O sistema de GIRSU é formado por ações referentes às etapas de geração, 

acondicionamento, coleta e transporte, reaproveitamento, tratamento e destinação final dos 

RSU (ZANTA; FERREIRA, 2003). 

É de extrema importância que seja feita uma estimativa da geração de RSU para que 

sejam estabelecidas as devidas políticas públicas, os equipamentos, as rotas de coleta, 

tratamento e disposição final.  

Para que se tenha uma correta estimativa da geração de resíduos per capita é 

imprescindível que se saiba o número de habitantes residentes, bem como o daqueles presentes 

no território na data de referência, mesmo que por um período de curta duração. No município 

de Mossoró-RN, por exemplo, no ano de 2015 foram aterrados em média 150 toneladas por dia 

de RSU, o que resulta em um valor per capita de 0,62 kg por habitante por dia (SANEPAV, 

2015). Caso não haja essas informações de forma precisa, pode-se fazer uso de projeções 

populacionais disponíveis para que se consiga determinar a produção de resíduos (MONTEIRO 

et al., 2001). 

A etapa de acondicionamento começa logo após a geração dos resíduos. Esta tem como 

finalidade preparar os RSU, de forma sanitariamente adequada, para a coleta. Ademais, o 

acondicionamento feito de forma correta evita a ocorrência de acidentes, proliferação de 

animais vetores de doenças e poluição ambiental.  

O acondicionamento é realizado em duas etapas: interna e externa. Na fase interna a 

responsabilidade pelo resíduo é unicamente do seu originador, já na externa a responsabilidade 

passa a ser do poder público. (IPT, 2000 apud ORNELAS, 2011, p. 29). 

Um acondicionamento feito de maneira incorreta pode acarretar o retardamento e 

encarecimento do serviço de coleta e transporte. Para que isso não ocorra é necessário que se 

utilizem recipientes adequados para cada tipo de RSU. Para os resíduos domiciliares, por 

exemplo, de acordo com Monteiro et al. (2001), os recipientes considerados adequados devem: 

possuir peso máximo de 30 kg (caso a coleta seja feita de forma manual), ser hermeticamente 

fechados para que não haja vazamentos, ter um preço acessível e permitir o seu fácil 

esvaziamento. 

A etapa de coleta e transporte dos RSU refere-se ao recolhimento do resíduo 

acondicionado e seu transporte até um local adequado para sua disposição final. 

Existem dois tipos de sistemas de coleta: o sistema especial de coleta, que se refere ao 

recolhimento dos resíduos contaminados, e o sistema de coleta de resíduos não contaminados. 

Nesse último os resíduos são levados para o destino final ou estações de tratamento. 

O sistema de coleta deve assegurar um recolhimento com horários e dias pré-

determinados, fazendo com que a população contribua não despejando resíduos em locais 

inadequados e os acondicionando de modo correto. Diante disso, para que esse serviço de coleta 

seja eficaz, faz-se necessária a existência de placas que indiquem os pontos e horários de 

recolhimento. 

A frequência da coleta dos RSU deve ser determinada de acordo com aspectos como, 

a quantidade de resíduos gerados no local, a capacidade de armazenamento de resíduos nos 

domicílios e os fatores climáticos (para evitar a proliferação de insetos e mau cheiro). 

Quanto aos equipamentos de coleta de RSU, a NBR 13.463 (ABNT, 1995) os classifica 

em caçambas estacionárias ou contêineres e veículos coletores. As caçambas estacionárias ou 
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contêineres podem ser de dois tipos: contêiner coletor ou contêiner intercambiável. Os veículos 

coletores classificam-se em três tipos fundamentais: 

• Veículos coletores com caçamba simples: apresentam caçambas sem sistema de 

compactação. Os principais tipos são o veículo basculante tipo standard e o veículo coletor 

convencional ou tipo prefeitura. 

• Veículo coletor compactador: Apresentam características como, sistema de 

compactação de carga contínua e intermitente, sistema de carregamento traseiro, lateral e 

frontal, além de sistema de descarga por ejeção e basculamento. 

• Veículo coletor de resíduos dos serviços de saúde: pode ser destinado para coleta 

hospitalar externa ou para a coleta ambulatorial. 

O reaproveitamento e tratamento dos resíduos consistem em um conjunto de 

procedimentos corretivos, cujas principais vantagens são a valorização destes resíduos, 

diminuição do uso de recursos naturais e da poluição, geração de empregos e aumento da vida 

útil dos sistemas de disposição final (ZANTA; FERREIRA, 2003). 

As principais formas de tratamento dos resíduos sólidos são: incineração, reciclagem 

e compostagem. De acordo com Monteiro et al. (2001), a incineração é um tratamento eficaz, 

pois diminui consideravelmente o volume dos resíduos, além de torná-los praticamente inertes 

em pouco tempo. No entanto, esse tipo de tratamento apresenta despesas elevadas devido à 

utilização de filtros e implementos tecnológicos essenciais para a diminuição ou eliminação da 

poluição do ar proveniente dos gases liberados durante a queima dos resíduos. Já as usinas de 

reciclagem e compostagem apresentam diversos benefícios ambientais e econômicos, como a 

geração de emprego e renda e diminuição da quantidade de resíduos sólidos que seriam 

dispostos em aterros sanitários. 

Por fim, os rejeitos e os resíduos provenientes das etapas de reaproveitamento e 

tratamento são enviados para destinação final, sendo o aterro sanitário o destino mais adequado. 

Conforme a NBR 8.419 (ABNT, 1992), o aterro sanitário de RSU é definido como 

sendo uma técnica de disposição de RSU no solo que reduz os impactos ao meio ambiente, 

através da utilização de princípios da engenharia para confinação dos resíduos em uma área 

mínima e redução destes ao menor volume possível, cobrindo-os com uma camada de terra no 

término de cada jornada de trabalho. 

É importante atentar que o descarte incorreto dos RSU pode causar diversos impactos 

ambientais, comprometendo a qualidade da água, do ar e do solo. Segundo Mota et al. (2009), 

a poluição da água pode fazer com que haja mudanças no ambiente aquático, devido à 

percolação do chorume (líquido gerado através da decomposição da matéria orgânica presente 

nos resíduos). Já a poluição do ar pode causar o desenvolvimento de gases naturais na massa 

de resíduos, devido à decomposição destes com e sem a presença de oxigênio no meio, fazendo 

com que haja riscos de migração de gás, explosões e doenças respiratórias. Enquanto que a 

poluição do solo pode acarretar sérias ameaças à saúde pública devido à proliferação de 

transmissores de doenças. 

Para haver uma gestão realmente eficaz dos RSU, é necessário que se faça uso de 

tecnologias como o geoprocessamento, que pode vir a ser um grande aliado na gestão de 

limpeza urbana e na seleção de áreas adequadas para disposição dos RSU. 

O termo Geoprocessamento pode ser definido como uma disciplina que faz uso de 

técnicas matemáticas e computacionais para tratar informações georreferenciadas, e que possui 
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uma ampla gama de aplicações em diferentes áreas, como a de cartografia, transportes e 

planejamento urbano e regional. O aparato computacional para Geoprocessamento, onde umas 

das técnicas se refere aos Sistemas de Informações Geográficas (SIG), faz análises complexas, 

pois relaciona informações de diversas fontes e cria bancos de dados georreferenciados, além 

de automatizar a produção de documentos cartográficos (CÂMARA; DAVIS, 1999). Um SIG 

possui a seguinte estrutura básica: interface com usuário; entrada e integração de dados; funções 

de processamento gráfico e de imagens; visualização e plotagem; armazenamento e recuperação 

de dados, que são organizados a partir da formação de um banco de dados geográficos.  

Dentre as diversas aplicações dos SIG estão as funções de roteirização ou caminho 

ótimo em modelos de dados configurados topologicamente para representar redes de transporte. 

Devido a isso, essas funções geram diversos benefícios como a utilização de rotas 

especializadas ou mapas digitais, que auxiliam no processo de seleção das melhores alternativas 

econômicas e logísticas (PASCOAL JUNIOR; COSTA, 2010). 

Em decorrência disso, têm-se utilizado bastante os SIG na GIRSU, sobretudo nas 

etapas de coleta e disposição final. 

Referente à etapa de coleta, já existem no mercado softwares que elaboram roteiros ou 

itinerários otimizados de veículos de coleta de lixo, possibilitando percursos com menor custo 

(número de viagens, número de veículos e tempo total), levando em consideração fatores como, 

as restrições de circulação dos veículos nas ruas da cidade, a capacidade dos caminhões e a 

duração da jornada de trabalho dos funcionários. É importante salientar que esses softwares, 

geralmente, possuem recursos de SIG que permitem representar graficamente, através de mapas 

digitais, os dados do sistema viário e dos pontos de atendimento (PASCOAL JUNIOR; 

COSTA, 2010). 

No que diz respeito à etapa de disposição final dos RSU, a alta complexibilidade do 

processo de escolha de locais para implantação de aterros sanitários (que envolve elementos do 

meio físico, biótico e socioeconômico), faz com que o uso dos SIG se torne indispensável, visto 

que estes relacionam dados complexos diversos através do uso de geoestatística e 

geomatemática (LINO, 2007). 

Com base nesse contexto, o presente estudo objetivou analisar e atualizar o mapa 

existente das rotas da coleta de resíduos sólidos urbanos no município de Mossoró-RN, Brasil, 

bem como realizar um zoneamento dos locais de disposição destes resíduos, por meio do auxílio 

de Sistemas de Informações Geográficas. 

 

 

2. METODOLOGIA  

 

A presente pesquisa foi desenvolvida no município de Mossoró, que está localizado 

na região Nordeste brasileira, na Mesorregião Oeste Potiguar e na Microrregião Mossoró, do 

Estado Brasileiro do Rio Grande do Norte. Possui uma área territorial de 2.099,333 km² (IBGE, 

2016), encontra-se localizado sob coordenadas geográficas 5º 11’ 15’’ latitude Sul e 37º 20’ 

39’’ longitude Oeste, e a 16 m de altitude. O referido município consta de uma população 

estimada de 295.619 habitantes em 2017 (IBGE, 2017) e uma densidade demográfica de 123,76 

hab km-2 (IBGE, 2010), sendo considerada, portanto, relativamente baixa. 
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O clima de Mossoró-RN se enquadra no tipo BSwh’, com base na classificação 

climática de Koppen, ou seja, “clima seco, muito quente e com estação chuvosa no verão 

atrasando-se para o outono”, apresentando precipitação pluviométrica muito irregular e média 

anual de 673,9 mm, com uma temperatura média de 27ºC e média de umidade relativa do ar em 

68,9% (ALVARES et al., 2013). 

 

Figura 1. Mapa de localização do município de Mossoró-RN. 

 
 Fonte: Autoria própria. 

 

Inicialmente foi realizada uma pesquisa bibliográfica, através de artigos, sites e 

dissertações, com o intuito de compreender o atual cenário de geração e gestão dos RSU. 

Objetivando-se saber acerca do gerenciamento de resíduos sólidos recicláveis gerados 

no município de Mossoró-RN, foi realizada uma pesquisa de campo em janeiro de 2018, por 

meio de um questionário aplicado à Associação Comunitária Reciclando para Vida (ACREVI), 

cujas questões abordadas foram direcionadas principalmente para a quantidade de bairros 

atendidos e para a existência de rotas especificas e dias de coleta nos bairros. 

Os mapas temáticos foram feitos através da manipulação dos dados utilizando-se 

técnicas de geoprocessamento e Sistemas de Informações Geográficas (SIG), através do 

software gratuito e livre QGIS, versão 2.14.11 (QGIS, 2017) e do Google Earth (2016). 

Para a elaboração desses mapas, foram coletados dados referentes aos bairros 

atendidos pela Empresa Vale Norte Construtora Ltda, que realiza a coleta domiciliar de resíduos 

sólidos, em Mossoró-RN, e pela ACREVI. Os demais dados necessários já se encontravam 

convertidos em bancos de dados espacial no formato “shapefile” para apenas serem transferidos 

para o software QGIS. Os mapas temáticos foram desenvolvidos após a união desses dados e 

logo depois transformados em “shapefile”, utilizando o sistema de projeção cartográfica 
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Universal Tranvesa de Mercator (UTM); datum SIRGAS 2000, o qual é o datum oficial do 

Brasil (IBGE, 2017), e fuso (zona) 24 sul. 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

A geração de resíduos sólidos urbanos (RSU) em Mossoró-RN é diretamente 

proporcional ao tamanho da população residente em cada um dos bairros do município. 

Portanto, quanto maior o número de habitantes em cada bairro, maior será a quantidade de RSU 

gerado. 

No presente momento, o referido município é composto por 27 bairros delimitados e 

identificados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no entanto, os bairros 

Parque Universitário e Nova Mossoró ainda não foram reconhecidos. Essa caracterização da 

área total do perímetro municipal pode ser vista no mapa exposto na Figura 2. 

 

Figura 2. Limites dos Bairros de Mossoró-RN – IBGE. 

 
 Fonte: Autoria própria. 
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Tabela 1. População residente em Mossoró – RN e em seus respetivos bairros de acordo com o 

censo 2010 realizado pelo IBGE (IBGE, 2010). 
 

 

Município e Bairros 

 

População 

residente total 

 

População 

residente 

urbana 

 

População 

residente rural 

Estimativa da 

geração de 

resíduos (ton./ 

dia) 

Mossoró 259815 237241 22574 161,0853 

Abolições 24741 24741 - 15,33942 

Aeroporto 17889 17889 - 11,09118 

Alagados 164 164 - 0,10168 

Alto da Conceição 5543 5543 - 3,43666 

Alto de São Manoel 18336 18336 - 11,36832 

Alto do Sumaré 6483 6483 - 4,01946 

Barrocas 20372 20372 - 12,63064 

Belo Horizonte 8495 8495 - 5,2669 

Boa Vista 6964 6964 - 4,31768 

Bom Jardim 10844 10844 - 6,72328 

Bom Jesus 1289 1289 - 0,79918 

Centro 2222 2222 - 1,37764 

Dix Sept Rosado 1715 1715 - 1,0633 

Dom Jaime Câmara 11209 11209 - 6,94958 

Doze Anos 5003 5003 - 3,10186 

Ilha de Santa Luzia 2890 2890 - 1,7918 

Itapetinga 318 318 - 0,19716 

Lagoa do Mato 14223 14223 - 8,81826 

Nova Betânia 9071 9071 - 5,62402 

Paredões 8348 8348 - 5,17576 

Pintos 2469 2469 - 1,53078 

Planalto treze de maio 8697 8697 - 5,39214 

Presidente Costa e Silva 4737 4737 - 2,93694 

Redenção 2954 2954 - 1,83148 

Rincão 9631 9631 - 5,97122 

Santa Delmira 13527 13527 - 8,38674 

Santo Antônio 19107 19107 - 11,84634 

Fonte: Autoria própria. 

De acordo com a Tabela 1 referente ao censo de 2010 do IBGE, o bairro mais 

populoso de Mossoró é o Abolição, com uma população residente urbana de 24.741 pessoas, 

enquanto que o menos populoso é o bairro Alagados, com 164 pessoas. Possivelmente este 

cenário esteja modificado, visto que, atualmente, grande parte da população encontra-se em 

um único espaço, devido ao grande crescimento dos condomínios verticais. Também vale 

ressaltar que a populaçao residente urbana em Mossoró aumentou consideravelmente, uma 

vez que a população estimada para o ano de 2017 foi de 295.619 pessoas (IBGE, 2017). Com 

base no dado da SANEPAV Saneamento Ambiental LTDA de 2015, referente a geração de 

resíduos per capita, foi possível realizar uma estimativa da geração de resíduos em toneladas 

por dia, em cada um dos bairros de Mossoró- RN, como pode ser visto na Tabela 1. 

A Empresa Vale Norte Construtora Ltda realiza um serviço de coleta de RSU em 

Mossoró-RN, nos dias e turnos mostrados na Figura 3. De acordo com essa figura, o bairro 

Centro é atendido todos os dias, exceto o domingo, no turno noturno. Os bairros Itapetinga, 

Bom Jesus, Alto do São Manoel, Pintos, Presidente Costa e Silva, Planalto Treze de Maio, Alto 
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do Sumaré, Dom Jaime Câmara, Rincão e Parque Universitário são atendidos na segunda, 

quarta e sexta, no turno diurno.  

Nos bairros Ilha de Santa Luzia, Santo Antônio, Bom Jardim, Paredões e Barrocas o 

atendimento é feito segunta, quarta e sexta, no turno noturno. Já nos bairros Abolição, 

Aeroporto, Dix Sept Rosado, Lagoa do Mato, Santa Delmira, Alto da Conceição e Belo 

Horizonte a coleta é realizada na terça, quinta e sábado, no turno diurno, enquanto que no turno 

noturno, os bairros atendidos são Nova Betânia, Boa Vista e Doze Anos.  

A referida empresa não faz coleta nos bairros Alagados, Redenção e Nova Mossoró e 

isso faz com que surjam dúvidas preocupantes acerca de como estão sendo recolhidos esses 

resíduos. 

 

Figura 3. Mapa da coleta de resíduos sólidos urbanos em Mossoró-RN realizada pela Empresa 

Vale Norte Ltda. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Figura 4. Mapa da coleta de resíduos sólidos urbanos recicláveis em Mossoró-RN realizada 

pela ACREVI. 
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 Fonte: Autoria própria. 

 

Conforme a NBR 13.896 (ABNT, 1997), que estabelece as condições mínimas 

exigidas para projetos, implantações e operações de aterros de resíduos não perigosos, deve 

haver uma distância mínima entre os aterros e núcleos populacionais superior a 500 m, porém 

essa distância exigida ainda acaba sendo razoavelmente pequena.  

O Aterro Sanitário Municipal de Mossoró-RN localiza-se nas margens da BR 110 e 

distancia-se aproximadamente 5 quilômetros da zona habitacional, portanto está de acordo com 

a norma,  mas ainda assim em algumas épocas do ano, moradores dos bairros mais próximos 

ao aterro reclamam do mau cheiro proveniente do mesmo. É possível perceber a proximidade 

entre o aterro e os núcleos populacionais na Figura 5. 
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Figura 5. Mapa com imagem do Google Satélite. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

É importante ressaltar que o foco principal deste trabalho foi mostrar os bairros 

atendidos pela coleta de RSU realizada pela Empresa Vale Norte Construtora Ltda e atualizar 

o seu mapa, além de elaborar um outro mapa referente à coleta de resíduos recicláveis feita pela 

ACREVI. Porém, não deve-se esquecer dos resíduos da construção civil (RCC), pois estes são 

consideravelmente volumosos e necessitam de locais adequados para disposição final, uma vez 

que não é viável e possível a sua disposição no aterro sanitário local. 

Diante do exposto, é de extrema importância que os mapas elaborados sejam 

divulgados, para que população de Mossoró-RN se conscientize e armazene e despeje os seus 

resíduos nos dias corretos de coleta, evitando o acúmulo de RSU nas vias e proliferação de 

animais vetores e doenças.  

Com relação à implantação de Pontos de Entrega Voluntária (PEV), é interessante que 

estes sejam inseridos nos bairros com maior densidade populacional (Abolições, Barrocas, 

Santo Antônio e Alto de São Manoel) devido a alta geração de resíduos. Com isso, as pessoas 

poderão realizar seus próprios descartes, de forma gratuita, o que irá ocasionar uma redução de 

custos de coleta e transporte, além de facilitar a triagem posterior, devido ao fato de que os 

resíduos já estarão devidamente separados. Tambem é necessário que seja cada vez mais 

divulgado que qualquer pessoa pode entrar em contato com a coleta seletiva, para o 

recolhimento do seu resíduo reciclável, caso esse serviço não seja realizado de forma correta 

no seu bairro. 

Através do exposto, percebeu-se a importância da utilização do SIG na gestão de 

resíduos sólidos urbanos, uma vez que, por meio dos mapas digitais, se torna mais fácil a 

visualização de melhores e mais eficientes rotas para a coleta.  

Existem inúmeros trabalhos voltados para  a aplicabilidade do SIG, como exemplo 

pode-se citar um estudo em que através do SIG TransCAD, foi obtida uma redução percentual 



 
 

937 
 

UERN | Mossoró – RN, 02 a 06 de setembro de 2019 
VI CONgest – Congresso de Economia & Gestão 

de aproximadamente 41% na distância total percorrida e de 68% no tempo total de percurso dos 

veículos de coleta, o que confirma a eficiência desse sistema (BRASILEIRO; LACERDA). 

 

4. CONCLUSÕES  

 

Verificou-se que o município de Mossoró-RN apresenta um gerenciamento adequado 

de resíduos sólidos urbanos, no entanto, é necessário haver uma maior divulgação dos mapas 

referentes aos dias e turnos de coleta em cada bairro, evitando, assim, acúmulo de resíduos nas 

ruas, atraindo animais e insetos vetores de doenças. 

Nos bairros mais populosos, com intensa geração de resíduos, como Abolições, 

Barrocas, Santo Antônio e Alto de São Manoel, é interessante que sejam implantados Pontos 

de Entrega Voluntária. 

Observou-se a necessidade da criação de locais adequados para a disposição final dos 

resíduos da construção civil, uma vez que estes são bastante volumosos.  

Deve-se atentar para a proximidade do aterro sanitário com os núcleos populacionais, 

sendo necessária a realização de estudos e pesquisas direcionadas a esse tema, considerando a 

possibilidade de construção de um novo aterro no município. 

Perante o exposto, é relevante que os mapas contidos neste trabalho sejam divulgados 

para a população, com o intuito de se haver uma disposição final adequada dos resíduos, bem 

como uma redução dos problemas e impactos ambientais devido ao seu descarte incorreto e 

acúmulo nas vias. Ademais, também é necessária a divulgação de que a coleta seletiva realiza 

o serviço de recolhimento de resíduos recicláveis, mediante ligações, mesmo nos bairros não 

atendidos regularmente.  
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RESUMO 

 

Historicamente a figura da mulher esteve ligada às atividades domésticas. Eram vistas 

como o sexo frágil, responsáveis por cuidar da família e do lar.  Fruto de uma sociedade 

machista onde as mulheres não tinham voz ativa e uma menor participação política. Com o 

passar dos anos e junto a isso as lutas diárias para mudar essa visão, as mulheres passaram a ser 

reconhecidas e desenvolver outros papeis, na produção e sustentação da casa. Um desses setores 

que as mulheres vieram a se destacar foi a agricultura, principalmente a familiar onde as redes 

de economia solidária se tornaram muito importantes para as mulheres por motivo da maioria 

delas relatam que com a criação desse tipo de produção passaram a se sentir mais importantes 

além do apoio mútuo que que existe sendo capazes de superar as diversidades econômicas e 

sócias. As mulheres da rede Xique Xique reconhecem que é importante a interação entre a rede 

e o feminismo, fazendo o trabalho delas serem conhecidos dentro e fora da rede. 

 

Palavras Chaves: Agricultura Familiar. Rede de Economia Solidaria. Rede Xique Xique. 

Abstract 

 

Historically, women’s image has been always activities. They were seen as the fragile 

sex, responsible for looking after the family and the home. Fruit of a macho society where 

women had no active voice and less political participation. Over the years and along with the 

daily struggles to change that vision, women have come to be recognized and develop other 

roles in the production and support of the house. One of these sectors that women came to stand 

out was agriculture, especially the family where the networks of solidarity economy have 

become very important for women because of the majority of them report that with the creation 

of this type of production they started to feel more important in addition to the mutual support 

that exists to be able to overcome the economic and social diversities. The women of the Xique 

Xique network recognize that the interaction between the network and feminism is important, 

making their work known within and outside the network. 

 

Key words: Familiar Farmming. Supportive Economic Network. Xique Xique Network. 
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1. Introdução 

 

O papel da mulher sempre foi visto, por parte da sociedade durante todo tempo da 

história da idade média até os dias atuais, como uma fragilidade física, inferiorizada e voltado 

apenas para a reprodução, fruto de uma cultura machista que sempre colocou a mulher como 

responsável pelas atividades doméstica, um tipo de pensamento que ainda pode ser encontrado. 

Essa cultura machista chegava a interiorizar até as próprias mulheres que viam esse tratamento 

como normal (PIZAIA, OLIVEIRA, MOURA, 2015) 

 Com o passar do tempo a mulher passou a buscar o seu espaço na sociedade, 

principalmente durante a segunda guerra mundial e com o movimento feminista no início do 

século XX, surgido no Estados Unidos, foi uma das principais ferramentas usada pela busca 

pela igualdade de gênero. Essa luta constante se afirmar em todas esferas da sociedade, 

principalmente naqueles espaços visto como próprio do homem como por exemplo nas fábricas, 

agricultura, oficinas entre outros. Por ser preciso o uso da “força” como é na agricultura, onde 

a mulher mesmo inserida nessa atividade e tendo obrigações muitas vezes acima do que os 

homens possuem, pois ainda trabalham em sua casa, elas ainda são vistas apenas como 

ajudantes e não como alguém que partilha de forma direta o trabalho na agricultura e foi diante 

disso que os movimentos feministas também encabeçaram pra si a luta de oferecer uma 

visibilidade para  o papel da mulher na agricultura como algo e igual deve ser respeitado e 

também visto com igualdade (BRUMER, 2004; MESQUITA, 2013)  

Desta forma, a agricultura familiar apresenta-se como uma proposta pertinente para as 

famílias que residem no meio rural. Assim, a participação de todos os membros da família e 

assim ganhando destaque no mercado de trabalho e, em várias outras atividades dentro da 

agricultura familiar. Desta forma ABRAMOVAY (1997) evidência: 

 

A agricultura familiar é aquela em que a gestão, a propriedade e a maior parte do 

trabalho, vêm de indivíduos que mantêm entre si laços de sangue ou de casamento. 

Que esta definição não seja unânime e muitas vezes tampouco operacional. É 

perfeitamente compreensível, já que os diferentes setores sociais e suas representações 

constroem categorias científicas que servirão a certas finalidades práticas: a definição 

de agricultura familiar, para fins de atribuição de crédito, pode não ser exatamente a 

mesma daquela estabelecida com finalidades de quantificação estatística num estudo 

acadêmico. O importante é que estes três atributos básicos (gestão, propriedade e 

trabalho familiar) estão presentes em todas elas. (ABRAMOVAY, 1997, p.3) 

 

Dentro do contexto estrutural do Machismo na sociedade – tanto urbana quanto rural, 

a luta das mulheres campesinas, por meio, do modo de vida, da forma de existir, de se organizar, 

da agricultura familiar a partir de período do final do século XX tem contribuído para mudar 

esse cenário em função de tais ações.  

Diante do contexto foi realizado uma pesquisa expõe o trabalho de um grupo de 

mulheres na rede Xique Xique. Uma cooperativa criada com o intuito de produzir produtos do 

campo e vender em seus pontos de venda. A cooperativa teve seu início em Mossoró Rio 

Grande do Norte fundada em 1999 com o intuito de trabalhar a com economia solidário e a 

mesmo tempo com mulheres de assentamento que buscavam o fortalecimento do seu gênero e 

também de se reconhecer como uma força ativa e participativa dos processos de produção e de 

venda dos materiais por elas produzidos.  
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As mulheres participantes desse tipo de agricultura, a familiar, passaram a se sentir 

mais importantes, mais independentes, por conseguir gerar sua própria renda através da 

agricultura, e também, com o devido reconhecimento de seus valores, pois, passaram a ter mais 

representatividade no mercado de trabalho , fazer diversas tarefas, e ao mesmo tempo cuidar do 

âmbito familiar. A rede Xique Xique, que começou como uma organização de encontros de 
mulheres que já produziam hortaliças, foi se expandindo para outros municípios do RN, incluindo 
unidades de produção familiares, até se tornar essa grande rede de economia solidária, que vem 

sendo mais que um meio de renda. A rede veio para mostra que mesmo diante de tantas   

dificuldades as mulheres conseguem se destacar no mercado, visto que elas afirmam que 

escolheram o nome Xique Xique por ser considerada uma forma resistente mesmo diante de 

problemas como a seca, falta de recursos financeiros, de produtos, dentre outros. 

A presente pesquisa justifica-se pela relevância da gestão das mulheres na rede Xique 

Xique em Mossoró RN, que através da agroecologia e da economia solidária estão conseguindo 

não apenas gerar empregos e renda para suas famílias, mas também, enganar estas mulheres na 

luta feminista, na luta por igualdade de gênero. Deve-se ressaltar que a pesquisa também mostra 

o processo de gestão na rede xique xique, o trabalho feito pelas mulheres, as conquistas delas 

na agricultura familiar e a importância das atividades que elas desenvolvem. O estudo teve 

como objetivo geral compreender a importância do sexo feminino nas atividades desenvolvidas 

pela Rede Xique Xique em Mossoró RN. Os objetivos específicos foram: enfatizar o trabalho 

da rede Xique Xique, a partir da participação das mulheres; identificar as conquistas delas na 

agricultura familiar e analisar o processo de gestão realizado pela Rede Xique Xique. 

    

2. Agricultura Familiar 

 

  A agricultura familiar consiste na produção de pequenos proprietários rurais em terras 

que tem como mão de obra membros da própria família e sua produção depende da necessidade 

de cada família, é um sistema que diferente do capitalismo não visa o lucro e cada membro da 

família exerce um papel fundamental conforme verifica-se “ (...) o conceito de agricultura 

familiar é relativamente recente no Brasil, antes, falava-se em pequena produção, pequeno 

agricultor, agricultura de baixa renda ou de subsistência e até mesmo o termo camponês. 

DENARDI (2001). 

 

O uso da agricultura até os anos 1950 era bastante favorável para os pequenos 

agricultores, pois havia uma grande vastidão de terras, terras estas que eram  livres do uso de 

agrotóxicos, porém  nos anos 60 e 70 houve uma ‘’ modernização’’ na agricultura passando 

assim a ser usados máquinas e agroquímicos nas terras, só nos anos 70 o IBGE constatou o 

aumento de 1.000 os tratores usados em relação aos anos 50 (IBGE, 2006). 

A revolução verde teve seu início a partir da modernização da agricultura e em 

conjunto com isso a expansão do capital, sistema econômico em ascensão durante a década de 

60, sua principal função se baseava em um uso extensivo de agrotóxicos e fertilizantes que 

estão presentes até hoje em todo o mundo, conforme aponta Andrades e Ganimi (2007). 

Surgiram muitas críticas contra a revolução verde pois não se acreditava no desenvolvimento 

agrícola com o uso de agrotóxicos.  

 
(...) além de não ter resolvido os problemas nutricional e da fome, a Revolução Verde    

também é reconhecida por aumentar a concentração fundiária e a dependência de 

sementes, alterando a cultura dos pequenos proprietários que encontraram 

dificuldades para se inserir nos novos moldes. “A concentração da posse da terra e o 
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decorrente êxodo rural causaram um inchaço das cidades, levando a uma favelização 

nunca vista. Houve uma transferência do lucro decorrente da atividade agrícola para 

a agroindústria, deixando o produtor rural com uma estreita margem, levando ao seu 

endividamento” (FERRAZ, 2015, p.2). 

                                        

A revolução verde surge no Brasil durante o governo militar, com o intuito de oferecer 

uma modernização e um avanço tecnológico na economia do pais, esse modelo adotado era a 

esperança que surgia, pois havia um desejo de aumentar a produção agrícola Andrades e Lazzari 

e Souza (2017) estabelecem que toda essa transformação na agricultura veio para dar mais 

crescimento ao agronegócio enquanto o pequeno agricultor passou a perder espaço até chegar 

ao ponto de não se tornar ausente e com muito endividamento por tentar também se modernizar.   

            Entre 70 e 80 houve uma diminuição muito grande dos pequenos agricultores nas suas 

terras em consequência com a chegada da revolução verde ou modernização agrícola “ Esses 

pequenos produtores e suas famílias perderam o lugar que tinham para morar e para trabalhar, 

perderam suas lavouras de autoconsumo e, principalmente, foram deslocados do seu principal 

meio de produção – a terra’’ (MARTINE, 1990) . Observa-se que a modernização agrícola 

beneficiou mais a elite rural sendo mais benéfica para exportação aumentando assim a grande 

produção agrícola, a revista cultura Brasil faz uma citação sobre a introdução do novo modelo 

de agricultura: 

                       
(...) na época em que foi introduzida, foram criadas políticas públicas para adoção do 

novo modelo por parte dos agricultores. Entre elas, pode-se citar o crédito subsidiado 

atrelado à compra de insumos como agrotóxicos e adubos. A criação de órgãos de 

pesquisas nacionais e estaduais para dar suporte ao modelo também é considerada 

como um incentivo, junto ao treinamento, no exterior, dos professores das faculdades 

de agronomia e a criação de um serviço de extensão rural para levar a tecnologia até 

o agricultor. “(Octaciano Carolina, 2010).” 

 

 

Devido à expansão das grandes indústrias e do sistema capitalista os agricultores 

passaram a enfrentar grandes problemas e foi na década de 90 que houve um interesse maior 

passando a se fortalecer através do investimento em políticas públicas onde foram criados 

programas como PRONAF (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar) e 

MDA (Ministério do Desenvolvimento Agrário) além do fortalecimento da reforma agraria, foi 

à atividade que mais cresceu no meio rural (Ministério do desenvolvimento agrário, 2017) 

A agricultura familiar resultou em inúmeros fatores positivos sendo fundamental para 

a economia Brasileira que se torna 90% da economia de várias cidades que contém uma 

população de até 20 mil habitantes de acordo com o MDA Ministério da Agricultura, Pecuária 

e Abastecimento (2018). Uma das principais características desse tipo de agricultura é a 

segurança com a alimentação que devido a essa segurança se se criou uma Lei Nº 11.947, 

sancionada em junho, determinando que no mínimo 30% da merenda escolar sejam compradas 

diretamente de agricultores familiares, sem licitação que os alunos consumem produtos da 

própria cidade, ressalta Bavaresco (2013): 

 

(...) A lei da merenda escolar foi um grande avanço para o nosso setor, porque abriu 

um vasto mercado para os produtos da agricultura familiar que às vezes, tinha 

dificuldade de comercializar nesse canal. Hoje, temos visto que, em alguns lugares, 

há mais demanda do que a capacidade de oferta”, explica o coordenador de 

comercialização do Ministério do Desenvolvimento Agrário “(BAVARESCO, ano. 

2013 p.02)” 
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Em 2000 foi criada plena safra que tem como objetivo principal orientar o produtor 

sobre as políticas agrícolas que são colocadas a sua disposição pelo governo federal, ajudando 

ao agricultor na hora de seu plantio evitando muitas vezes a perca da safra tornando assim uma 

forte convivência com a seca fazendo parte de sua economia local, Novais (2015) destaca o 

plano safra: 
“A agricultura familiar, no pico da safra, normalmente é a que mais sofre com a queda 

de preço, e agora, tendo a oportunidade de poder vender, traz segurança. Então, o que 

nós precisamos é organizar essa produção, porque ela tem que ter uma venda regular 

avalia Alberto Broch, presidente da Contag’’ (NOVAIS, 2015, p. 3) 

 

 

Os agricultores familiares são responsáveis por cerca de 20 % das terras agricultáveis 

um número pequeno em relação ao crescimento da atividade como por exemplo na geração de 

emprego que se torna no campo uma das maiores fontes de renda responsável por 80% de 

geração de empregos, os pequenos agricultores são responsáveis por uma grande produção no 

Brasil, mesmo havendo políticas públicas voltadas para os pequenos agricultores esse meio 

ainda é muito carente de investimentos (IBGE, 2006). 

Segundo uma pesquisa realizada pelo IBGE (2006) onde foi realizado o censo 

agropecuário Brasileiro houve a verificação da importância da agricultura familiar para 

produção de alimentos nos pais e constataram-se os seguintes dados:  
 

(...) Aproximadamente 84,4% dos estabelecimentos agropecuários do país são da 

agricultura familiar. Em termos absolutos, são 4,36 milhões de estabelecimentos 

agropecuários. Entretanto, a área ocupada pela agricultura familiar era de apenas 

80,25 milhões de hectares, o que corresponde a 24,3% da área total ocupada por 

estabelecimentos rurais (RODRIGUES, 2014). 

 

 No Brasil esse tipo de atividade vem crescendo muito devido às condições climáticas 

e uma das regiões que mais vem se beneficiando é o Nordeste Brasileiro por ser favorecido com 

seu solo e clima pode-se afirmar que é uma forte alternativa de subsistência dos pequenos 

agricultores, bem como o maior percentual de mulheres envolvidas nas atividades da agricultura 

familiar.  

De acordo com dados do censo agropecuário de 2006, cerca de 4.367.902 de 

estabelecimentos que são compostos por agricultura familiar, apesar do ganho ser pouco é uma 

alternativa presente dos agricultores e suas famílias ganharem seu sustento, é uma atividade que 

se adaptou ao clima do semiárido principalmente na seca, o que falta muitas vezes é o uso de 

técnicas adequadas mais que vem sendo superado com o desenvolvimento das atividades.  

Guimarões e Pinare expõem que na agricultura no semiárido nordestino: 

 

Na região semiárida do Nordeste brasileiro, as fontes de renda das quais dependem a 

maioria dos pequenos agricultores, está fundamentada na produção agrícola e na 

pecuária. A agricultura é constituída, basicamente do cultivo de feijão e milho, 

destinados em sua maior parte para à subsistência das famílias rurais e a pecuária é 

caracterizada, principalmente, pela criação de bovinos, caprinos e ovinos em sistemas 

de pastejo ultra extensivos, na caatinga, sem práticas zootécnicas ou sanitárias 

(GUIMARÕES E PINARE, 1989). 
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A agricultura familiar diferente da convencional não faz o uso de agentes químicos ou 

se tem é muito pouco, ela vem se destacando pelo fato de não agredir muito ao meio ambiente 

levando segurança para os seus consumidores pela forma sustentável de produção, Na 

agricultura antiga consolidou-se um modelo de produção conhecido como agricultura 

convencional ou moderna como Altafin, 1999 mostra a baixo: 

 

(...) agricultura moderna" ou "convencional", que é a combinação de várias técnicas 

que em conjunto formam o que se denomina "pacote tecnológico", como o uso de 

variedades de alto rendimento, cultivadas necessariamente a partir da aplicação 

intensiva de adubação química, combinado à aplicação sistemática de agrotóxicos, em 

processos de trabalho majoritariamente mecanizados, a agricultura convencional não 

anda em harmonia com a natureza e não faz o uso certo dos recursos naturais 

(ALTAFIN,1999). 

   

Apesar de se ter mais vantagens na agricultura familiar de uma produção justa e sem 

agrotóxicos a maioria dos agricultores estão adaptados ao modelo convencional com o 

crescimento populacional os agricultores convencionais não têm como fazer o bom uso dos 

recursos naturais pois para atender a demanda se exige o uso de técnicas que agridem ao solo 

por exemplo causando a erosão. 

Mesmo com as diferenças entre a agricultura familiar e convencional sendo a agricultura 

familiar mais benéfica para alimentação, há uma preferência dos agricultores em manter o 

modelo antigo de agricultura e não o novo, observando que a agricultura familiar não veio para 

substituir o modelo convencional de agricultura estando assim ainda muito presente esse tipo 

de produção, em um estudo de análise e planejamento territorial feito pelo Núcleo de Estudos 

Agrários e Desenvolvimento Rural há uma estimativa que a agricultura familiar continue 

crescendo nos 10 anos se não houver investimentos políticos é viável que o crescimento não 

ocorra, o estudo visa que: 

 

‘’A agricultura familiar continuará crescendo nos próximos 10 anos, apurou o estudo 

Análise e Planejamento Territorial - Projeções e Estratégias para a Agricultura 

Familiar Brasileira, apresentado nesta semana, em Brasília (DF), pelo Núcleo de 

Estudos agrários e desenvolvimento rural’’ (Nead/MDA, 2015).  

   

Um fator essencial na agricultura familiar são as mulheres e o crescimento delas em 

suas atividades é muito importante o reconhecimento que elas têm ao participar desse tipo de 

agricultura, as vantagens da participação delas se tornarem economicamente ativas, 

independentes, quebrar as barreiras impostar pela sociedade entre outras.  Diante dessa 

perspectiva percebe-se uma importância da integração. das mulheres e da agricultura 

principalmente a familiar, apesar do crescimento e da importância às mulheres ainda são 

consideradas invisíveis no trabalho do campo pela sociedade e ainda tem muita luta pela frente 

e muitos movimentos para quebrarem as barreiras impostas. As mulheres sempre foram 

integradas na agricultura sendo que a agricultura familiar foi mais uma forma que as mulheres 

viram para conseguiram seu sustento e ter sua autonomia. 

Em um estudo realizado pela FAO, órgão das Organizações das Nações Unidas (ONU) 

para a alimentação e a agricultura. Entre 100 agricultores 13 são mulheres percebe-se que ainda 

uma desvalorização do trabalho da mulher, onde a maioria dos participantes dessa agricultura 
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considera o trabalho da mulher como uma forma de diminuir os custos da sua produção como 

ressalta Tedesco: 

 

(...) a força de trabalho do produtor familiar reproduz-se em nível familiar, não 

individual. Assim, a combinação do trabalho feminino com o masculino reduz custos 

familiares na contratação de mão-de-obra de fora, redefine as relações locais de 

trabalho, desorganiza e (re)organiza a divisão familiar do trabalho e os processos de 

entreajuda (puxerão e troca de dias) entre famílias vizinhas e/ou parentes, alterando a 

distribuição das tarefas e o significado do papel que compete a cada um dos membros 

desempenharem. [...] (TEDESCO, 1999, p. 191) 

 

 

Mostrando assim que se tem certa desvalorização da mulher ainda que venha sendo 

superada com movimentos políticos voltados para elas, e se envolvendo cada vez mais nos 

trabalhos do campo. 

A agricultura especificamente a familiar se torna um meio viável de subsistência e tem 

por característica a economia solidaria que é o comercio de forma justa não havendo 

desigualdades de gênero e sendo o inverso do capitalismo, onde visam a sobrevivência não o 

lucro. Uma das regiões que conseguem a convivência melhor com a agriculta familiar junto 

com a integração da mulher é o Nordeste em que “Aparece em primeiro lugar com 43% dos 

valores agregados aos alimentos, seguido pelo Sudeste com 24%, o Norte com 21%, O Sul com 

8% e o Centro-Oeste com 4%%. De acordo com o Portal Vermelha (2014, p. 1)”. mostrando 

assim que é uma solução viável para seca e muitos outros problemas enfrentados pelas famílias 

eu dependem da agricultura. 

 

A agricultura familiar no país envolve 4,3 milhões de estabelecimentos rurais, com 

mais de 12 milhões de pessoas trabalhando, representa 38% do Valor Bruto de 

Produção – R$54,5 bilhões -, embora ocupe menos de 25% da área agriculturável. 

(Portal vermelho 2014, pag. 2) 

 

2.1 O processo de gestão da Rede Xique Xique realizado pelas mulheres. 

          

No meio rural as mulheres ainda são em números relativamente menores que os homens, 

a maioria delas desempenham papeis como donas de casas e são mulheres de agricultores, isso 

mostra um pouco que papel delas no meio social  ainda é falha, sendo assim lutam 

constantemente pelo espaço no campo e um deles que vem se destacando é a agricultura 

familiar. Dados preliminares divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) para o Censo Agropecuário 2017 mostram que o total de estabelecimentos agrícolas 

nos quais o produtor é do sexo feminino subiu de 12,7% para 18,6% entre 2006 e o ano passado. 

O número de homens no campo ficou em 4,1 milhões, enquanto as mulheres permanecem 945,4 

mil. O número de mulheres declaradas codiretoras do estabelecimento agropecuário atinge 

816.926 pessoas, em 2017. (IBGE 2017), O número de mulheres vem crescendo no campo, mas 

são menores que homens ainda. 

Em 1999 um grupo de mulheres de um assentamento estava dispostas a mudar de vida 

de forma sustentável e estavam à procura de um projeto para ganhar renda e pensaram na 

criação de galinhas e produção de doces mais depois optaram por agricultura na produção de 



 
 

947 
 

UERN | Mossoró – RN, 02 a 06 de setembro de 2019 
VI CONgest – Congresso de Economia & Gestão 

hortaliças e logo era um trabalho feito por familiares tendo como base a agricultura familiar , 

houve a criação da rede em 1999 e em 2003 passou a vir para Mossoró RN sendo quatro núcleos 

principais sendo eles Apodi, Mossoró , São Miguel do Gostoso e Janduis e hoje a feira é 

organizada em doze municípios e  a uma variedade de produtos sendo comercializados na rede 

seja artesanato, apicultura, aquicultura e pesca, hortifrúti , granjeiros, Capri ovinocultura, e 

produtos sem agro industrializado como explica Serconek: 

 

A atual coordenadora executiva da Xique Xique, Tatiana Muniz, é pescadora em 

Tibau e explica que “a rede tem muito sentimento, e as relações humanas são 

prioridades, pois é preciso ter o acolhimento de todos e trazer o sentimento de 

pertencimento de cada indivíduo”. (SERCONEK, SÁ de LUIZA, ano. 2013 pag.1). 

 

No início da criação da rede as mulheres enfrentaram dificuldades impostas pelos seus 

maridos e pela sociedade uma delas era que a mulher não conseguisse desempenhar o papel do 

homem, porém as mulheres resolveram engajar no projeto criando cada vez mais grupos 

produtivos com o objetivo crescer no meio rural. 

Uma característica da rede é a forte gestão das mulheres onde em sua maioria são 

mulheres tornando a rede forte e que se tornou presente no seu processo de formação e hoje 

ainda mais na produção, diretoria, conselho. Hoje o conselho diretor é composto por sete polos, 

desses seis são comandadas por mulheres, na associação gestora da rede elas ocupam 90 %. 

Elas também estão bastantes presentes em outras atividades como por exemplo a produção e a 

comercialização. As mulheres têm a rede Xique Xique como uma forma de superação, na rede 

elas têm como tirar o seu sustento, autonomia, valorização dos trabalhos delas entre outras 

coisas como a carta de princípios evidência logo em baixo: 
 

(...) estabelecimento de redes e cadeias produtivas solidárias, articulando produção, 

comercialização, consumo e assistência técnica entendida como uma forma do fazer 

econômico que visa à construção de novas conquistas onde os seres humanos sejam 

de fato a principal preocupação e definidores de todas as práticas que busquem a 

superação da economia dos mercados. (CARTA DE PRINCÍPIOS REDE XIQUE 

XIQUE) 

 

No Brasil, mesmo com todo o aspecto da cultura machista que vem crescendo ao longo 

do tempo as mulheres ainda estão tentando ganhar seu espaço, inclusive esse aspecto pode ser 

comprovado em alguma atividade como na agricultura e em áreas consideradas como 

esquecidas, como o Nordeste. De acordo com uma reportagem do programa Globo rural (2014) 

O Nordeste vem ganhando um forte destaque da participação das mulheres na agricultura, 

aumento chega cerca de 240% entre os anos de 2009 e 2014. E de acordo com a Conab (2014) 

o engajamento das mulheres nos programas de desenvolvimento do meio rural era 11,5 mil e 

até 2013 esse número chegou a 39,3 mil.   

Hoje a rede encontra-se com uma forte participação feminina nas suas atividades sendo 

responsáveis por sua diversidade nos seus produtos como pão, castanha, mel, entre outros que 

são comercializados há também uma presença significativa do centro feminista de Mossoró RN 

o CF8 que desenvolve projetos e atividades para rede com o objetivo de engajar cada vez mais 

as mulheres em movimentos rurais. 

Trabalhando na rede as mulheres têm sua renda e um ponto importante é que não 

precisam de atravessador elas mesmas comercializam com o próprio comerciante “A renda 

familiar mensal variava entre R$ 200,00 (duzentos reais) e R$ 250,00 (duzentos e cinquenta 
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reais). Atualmente a renda individual mensal varia entre R$ 100,00 (cem reais) e R$ 150,00 

(cento e cinquenta reais) e a familiar entre R$ 468,00 (quatrocentos e oitenta reais) e R$ 510,00 

(quinhentos e dez reais) – que correspondem ao valor de um salário mínimo” (CUNHA, 

MATIAS, 2015) as famílias ressaltam que mesmo sendo pouco se sentem felizes, pois agora 

podem contar com uma renda fixa. 

 

‘’Um dos princípios da rede é a agroecologia que surgiu em meados dos anos 90 e 

visa uma produção de forma natural sem agredir ao meio ambiente e tem o uso de 

recursos naturais como seu principal objetivo, a agroecologia permite que as mulheres 

se relacionem melhor com a sociedade e com as pessoas com quem é oferecido os 

produtos, com o uso da agroecologia as mulheres poderão desenvolver técnicas 

antigas como o uso de adubos naturais (restos de comidas, estrumes) para cultivar a 

horta. ‘’ (MATIAS, CUNHA, 2015, p.2)” 

    

Com a criação da rede as mulheres passaram a se sentir importantes envolvendo-se em 

projetos, formações e sendo a principal responsável pela diversidade de produtos, antes de 

começarem a desenvolver as atividades elas afirmam que tiveram que superar, por exemplo, o 

medo que seus maridos tinham delas não conseguirem dar conta da produção, porém as 

mulheres presentes na rede mostram que ser capaz de administrar todos os processos de 

produção. 

  As mulheres agricultoras de Mossoró passaram também a participar da marcha das 

Margaridas que foi um movimento criado em homenagem a ex-líder sindical rural Margarida 

Alves que foi assassinada na Porta de sua casa na cidade de Alagoa Grande Paraíba, ela ficou 

conhecida por suas lutas pelos direitos trabalhistas das mulheres rurais, esse movimento é muito 

importante e já teve várias conquistas algumas delas foram destacadas: 

-    Documentações acessam a terra, apoio às mulheres assentadas e políticas de apoio a 

produção na agricultura familiar 

-    Criação do Programa Nacional de Documentação da Mulher Trabalhadora Rural – 

PNDMTR 

-    Fortalecimento do PNDTR com ações educativas e unidades móveis em alguns estados 

-    Titulação Conjunta Obrigatória – Edição da Portaria 981 de 02 de outubro de 2003 

-    Revisão dos critérios de seleção de famílias cadastradas para facilitar o acesso das mulheres 

a terra 

-    Edição da IN 38 de 13 de março de 2007 – normas para efetivar o direito das trabalhadoras 

rurais ao Programa Nacional de Reforma Agrária, dentre elas a prioridade às mulheres chefes 

de família. 

-    Capacitação de servidores do INCRA sobre legislação e instrumentos para o acesso das 

mulheres a terra 

-    Formação do Grupo de Trabalho (GT) sobre Gênero e Crédito e a Criação do Pronaf Mulher 

-    Criação do crédito instalação para mulheres assentadas 

-    Declaração de Aptidão ao Pronaf em nome do casal  

Esse movimento se tornou muito importante para as mulheres do campo irem atrás de seus 

direitos como trabalhadoras é muito importante também para a inserção delas em políticas 

públicas.  

 
“Através da Marcha das Margaridas incidimos diretamente nas políticas públicas 

voltadas para nós, mulheres. Nós da Marcha Mundial das Mulheres, que construímos 

a Marcha das Margaridas desde o início, acreditamos no poder da mobilização popular 
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para enfrentar as estruturas patriarcais de nossa sociedade. Diante de todo o 

conservadorismo do Congresso e de toda a violência contra nós, vamos para as ruas 

aqui, em Brasília e em todo lugar com garra e ousadia! A nossa luta nos fortalece. O 

feminismo, as mulheres organizadas mudam o mundo todos os dias e é como diz na 

música da Marcha das Margaridas: estão chegando às decididas, é o querer das 

Margaridas”. (Gazeta do Oeste, 2015). 

 

De acordo com Secretária de Mulheres Trabalhadoras Rurais da Contag (2015) a 

marcha das margaridas é um movimento de manifestação popular criado por mulheres do 

campo que   usam essa forma de manifestação como uma ferramenta para auxiliá-las na luta 

por melhores condições de vida, conquistas políticas e inserção social  

 

3. METODOLOGIA 

 

3.1 Áreas de estudo:  

 

 A pesquisa realizou-se em uma rede de economia solidaria denominada Xique Xique, 

localizada na Rua Jerônimo Rosado, no Bairro Centro no município de Mossoró– RN. Essa 

associação teve sua fundação no ano de 1999 na cidade de Mossoró e que de acordo com o seu 

desenvolvimento passou a ter sede em quatro municípios do Estado, acentua Dantas (2005). O 

presente estabelecimento conta com vários colaboradores tendo como princípios a economia 

solidaria no comercio justo na rede são realizadas diversas atividades como formações, 

seminários e feiras. 

 

3.2 Coletas de dados: 

 

A presente pesquisa foi de caráter qualitativa exploratória onde se teve um contato 

com uma colaboradora da rede. Nas palavras de Gil (1999) a pesquisa exploratória caracteriza-

Se: 
 

“Um trabalho é de natureza exploratória quando envolver levantamento bibliográfico 

entrevista com pessoas que tiveram (ou tem) experiências práticas com o problema 

pesquisado e análise de exemplos que estimulem a compreensão. Possui ainda a 

finalidade básica de desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias para a 

formulação de abordagens posteriores. Dessa forma, este tipo de estudo visa 

proporcionar um maior conhecimento para o pesquisador acerca do assunto, a fim de 

que esse possa formular problemas mais precisos ou criar hipóteses que possam ser 

pesquisadas por estudos posteriores” (GIL, 1999, p. 43).” 

 

 

Godoy explica que a pesquisa qualitativa, no entanto, trata-se de uma atividade da 

ciência, que visa à construção da realidade, mas que se preocupa com as ciências sociais em um 

nível de realidade que não pode ser quantificado, trabalhando com o universo de crenças, 

valores, significados e outros construtos profundos das relações que não podem ser reduzidos 

à operacionalização de variáveis. Godoy (1995, p.58) ou seja a pesquisa qualitativa também se 

preocupa com os aspectos do local que está sendo estudado. A coleta de dados possui caráter 
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primário e secundário, sendo o primeiro com pleno carácter de diálogo com colaboradoras da 

associação e os dados secundários veio através de pesquisas em artigos, sites do governo e 

notícias de jornais com credibilidade.  

 

4. - RESULTADOS E DISCUSSÕES:  

 

A pesquisa aconteceu na rede xique xique no núcleo localizado em Mossoró RN e os 

pontos observados para discussões foram os seguintes: enfatizar o trabalho da rede xique xique, 

a partir da participação das mulheres:  

Através da coleta de dados foi possível compreender que atualmente as mulheres têm 

uma forte participação nas atividades do campo. Diante dessa perspectiva houve um estudo na  

rede xique xique caracterizado como um sistema de economia solidaria ,que tem uma 

perspectiva agroecológica e uma forte participação feminina, Tem no seu núcleo de Mossoró 

mais de 50% de trabalhadores femininas e foi criada justamente pra isso como uma fonte de 

inserção das mulheres no mercado, estão à frente da associação ocupando 90% na área jurídica 

da rede e no seu estatuto tem por obrigatoriedade 50% sendo a participação feminina , observa-

se que a mulher cresceu muito não só nas atividades agrícolas como também em outros setores 

do mercado , em um estudo feito pelo IBGE contatou que as mulheres do campo estão ajudando 

mais na renda as mulheres do campo ajudavam com 42,4 % das cidades com 40,7 %  , no 

nordeste é onde a ajuda das mulheres é maior . 

 

O estudo do IBGE mostra que a participação das mulheres na renda familiar do campo 

(42,4%) é maior do que a das mulheres que vivem na cidade (40,7%). O Nordeste é a 

região onde a colaboração monetária das mulheres rurais é maior (51%). Ainda de 

acordo com o IBGE, em 2000, as mulheres chefiavam 24,9% dos 44,8 milhões de 

domicílios particulares. Em 2010, essa proporção cresceu para 38,7% dos 57,3 

milhões de domicílios - aumento de 13,7 pontos percentuais. “(Câmara dos deputados) 

 

4.1 Identificar as conquistas das mulheres na agricultura familiar:   

  

Com a possível pesquisa constatou-se que as mulheres do campo estão cada vez mais 

engajadas em movimentos políticos para ter o seu devido reconhecimento na agricultura, Um 

movimento muito importante para trabalhadoras rurais e não rurais é a marcha das margaridas 

que permite acesso das mulheres nas políticas públicas e várias conquistas com trabalhadoras, 

recentemente as mulheres de Mossoró receberão a notícia que também poderão participar da 

marcha das margaridas saindo um ônibus da cidade de Mossoró onde serão cerca de 40 

agricultoras indo participar desse movimento.  

Houve a observação também que a agricultura familiar é um meio de subsistência 

amplo no semiárido, e o trabalho se divide entre a família que fazem a produção e 

comercialização dos produtos, O papel da mulher nesse meio se torna invisível, porém muito 

importante dependendo de lutas diárias para ter seu devido reconhecimento, a maioria desses 

agricultores que participam da agricultura familiar consideram que o papel de sustentar a 

família é do homem e na ausência dele do filho mais velho, Conclui-se que a mulher vem se 

superando e enfrentando barreiras estando presente no campo desenvolvendo vários tipos de 
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atividades tornando-se mais presentes nas seguintes áreas,  nas lavouras, pecuária, horticultura, 

criação de aves e pequenos animais variando de cada cultura. 

 

  4.2 Analisar o processo de gestão utilizado pela Rede Xique Xique: 

 

Com a pesquisa concluída obteve-se a informação que  no início a rede contava com 

50 grupos produtivos dos seguintes municípios :Apodi, Mossoró, Grossos , São Miguel do 

Gostoso, Serra do Mel , Touros ( RN ) e Beberibe (Ceará) e atualmente encontra-se funcionando 

através do núcleo de quatro municípios que são eles: Apodi, Mossoró , Janduis , e São Miguel 

do Gostoso, realiza-se atividades como formação, práticas agroecológicas, intercâmbios, 

acompanhamento a comercialização, vendas de produtos e feiras ,hoje a rede conta com uma 

diversidade de produção com produtos do tipo , mel , pão , ovos , frutas , entre outros. Há uma 

prática também de seminários e oficinas que é uma forma que eles encontraram de manter a 

relação entre produção, organização e comercialização. Nos encontros reúnem cerca de 300 

pessoas, entre eles produtores, produtoras, assessorias e representantes. Na rede é realizada a 

agricultura familiar e tem como objetivo de não agredir o meio ambiente e envolver mulheres 

nas suas atividades, e o mais importante de tudo ser um comercio solidário não permitindo a 

exploração e trabalhando de forma justa não visando o lucro. 

 

‘’O Espaço de Comercialização solidária é fruto de um amplo processo de construção 

coletiva, com a contribuição de um conjunto de organizações da sociedade civil que 

atuando em diferentes áreas luta pela autonomia e melhoria da qualidade de vida dos 

trabalhadores e trabalhadoras do campo e da cidade. Neste contexto, o objetivo 

principal do empreendimento é comercializar a produção de grupos organizados 

através do comércio justo e solidário que incentiva o consumo ético, onde 

consumidores e consumidoras conheçam e opinem sobre a forma de produzir e a 

qualidade dos produtos’’ (Carta de princípios da rede). 

 

O professor Emanoel Márcio Nunes, da Faculdade de Economia da Universidade 

Estadual do Rio Grande do Norte (UERN), fez uma pesquisa sobre o trabalho da Rede Xique 

Xique, entrevistando 298 produtores associados, sendo que 79,13% trabalham com 

agroecologia. Ele traçou um perfil histórico, junto com a equipe da UERN. A Rede trabalha em 

oito setores, sendo os mais importantes os hortifrutigranjeiros (41% do movimento), artesanato 

(18,05%), polpa de fruta (17,7%), mel (13%), pescado (5,45%), arroz (1,8%) e caju (1,15%) 

(Carta Maior 2013), percebe-se a variedades de produtos da rede e na maioria deles as mulheres 

que são responsáveis pela diversidade  

A feira acontece todas as sextas as 8 da manhã e conta com a participação de vários 

clientes são vendidos lá uma diversidade de produtos alguns deles são, frutas, Paes, ovos, doces 

entre muitos outros. 

 

5. - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Contudo, foi estudado e chegou à conclusão que a agricultura passou por muitas 

mudanças ao longo do tempo e uma delas que afetou o pequeno agricultor foi a modernização 

na agricultura que ocorreu entre os anos de 70 e 80 que teve suas origens na revolução verde e 

havendo assim muita perca de terras por parte dos agricultores de porte pequeno, mas nos anos 

90 houve uma investimento em políticas públicas e foram criados o PRONAF e MDA os dois 
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principais programas em benefício dos pequenos agricultores e em 2000 o plano safra que tinha 

como objetivo evitar a perca da safra principalmente na seca. 

Mesmo diante dessas políticas públicas o meio rural ainda é muito prejudicado por 

falta de políticas públicas e técnicas para suas produções e diante do resultado da pesquisa 

conclui-se que apesar da agricultura principalmente a familiar passar por muitas dificuldades 

como a falta de agua, recursos, solo raso, falta de técnicas avançadas, falta de políticas públicas 

ela ainda está bastante presente no semiárido se tornando uma forte fonte de subsistência entre 

as famílias principalmente as de zona rurais, o semiárido e agricultura familiar andam juntos 

por ser um técnica bastante presente e economicamente forte no sertão. 

A agricultura familiar trouxe para o sertão de forma positiva a inserção das mulheres 

nas suas atividades além de ser um meio de subsistência para as famílias que sobrevivem dela, 

as mulheres rurais vencem diariamente barreiras de invisibilidades nas tarefas de produção sem 

ser cuidado com a família ou casa, 76 % delas afirmam que quando dividem as tarefas é com 

as filhas, e 23 % com os maridos. 

Chega-se à conclusão que a rede de economia solidaria são muito importantes para as 

mulheres e é uma forma de substancia muito vivenciada no semiárido apesar de haver 

necessidade ainda nas políticas públicas voltada para as mulheres do campo ainda há muita o 

que crescer no caso da Rede Xique Xique,  atualmente conta com a participação de 50 % sendo 

feminina e tem em seus princípios ser uma rede que anda lado a lado com o feminismo, 

agroecologia e economia solidaria. 
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https://globoplay.globo.com/v/3195851/>. Acessado em junho de 2019. 

  

http://sintep2.org.br/sintep/exibir.php?exibir=1&id_l=1429&pagina=389
http://www.termbras.com.br/noticia/plano-safra-libera-quase-r29-bilhoes-para-a-agricultura-familiar.html
http://www.termbras.com.br/noticia/plano-safra-libera-quase-r29-bilhoes-para-a-agricultura-familiar.html
https://canalrural.uol.com.br/noticias/agricultura-familiar-crescera-nos-proximos-anos-56870/
https://canalrural.uol.com.br/noticias/agricultura-familiar-crescera-nos-proximos-anos-56870/
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2018-07/ibge-participacao-de-mulheres-no-campo-aumentou-nos-ultimos-anos
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2018-07/ibge-participacao-de-mulheres-no-campo-aumentou-nos-ultimos-anos
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Resumo 

O crescimento desordenado de centros urbanos é um grande empecilho para a conquista de um 

desenvolvimento sustentável. Se a expansão urbana não for acompanhada de planejamentos 

não existirá harmonia entre o ambiente biótico e o antrópico. O município de Mossoró-RN vem 

apresentando um crescimento populacional e territorial muito acentuado nos últimos anos, 

decorrente de estar localizada em uma região que contém a economia muito diversificada. O 

presente estudo teve por objetivo analisar o processo de expansão urbana de Mossoró no 

período de 2013 a 2017, identificando as áreas favoráveis para ocupação do solo. Para ter êxito 

na identificação, foi realizado um estudo teórico com base em pesquisas bibliográficas sobre os 

aspectos socioeconômicos do município, e depois um estudo com imagens satélites da cidade 

nos anos de 2013, 2015 e 2017. As imagens foram obtidas gratuitamente do satélite de 

sensoriamento remoto Landsat 8 / OLI e depois aprimoradas, para uma melhor visualização das 

classes de áreas pertinentes ao trabalho, por meio do programa QGIS 2.14.11. A partir dessas 

imagens, foi feita a análise da variação espacial-temporal da mancha de solo urbanizado do 

município, chegando à conclusão que Mossoró cresceu 15 milhões de metros quadrados no 

período de 4 anos. 

Palavras-chave: Sensoriamento Remoto. Manchas Urbanas. Crescimento Demográfico. 

Landsat 8 / OLI. 

 

Abstract 

The disorderly growth of urban centers is a major impediment to the achievement of sustainable 

development. If urban expansion is not accompanied by planning, there will be no harmony 

between the biotic and anthropic environments. The municipality of Mossoró-RN has shown a 

very strong population and territorial growth in recent years, due to its location in a region that 

contains a very diversified economy. The present study had the objective of analyzing the 

process of urban expansion of Mossoró in the period from 2013 to 2017, identifying the 

favorable areas for soil occupation. To be successful in the identification, a theoretical study 

was carried out based on bibliographical research on the socioeconomic aspects of the city, and 

then a study with satellite images of the city in the years of 2013, 2015 and 2017. The images 

were obtained free of charge from the sensing satellite remote Landsat 8 / OLI and then 

improved, for a better visualization of the classes of areas pertinent to the work, through the 

mailto:andreasoares2015@outlook.com.br
mailto:daniela.coelho@ufersa.edu.br
mailto:sampaioellen1@gmail.com
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program QGIS 2.14.11. From these images, the analysis of the spatial-temporal variation of the 

urbanized soil spot of the municipality was carried out, reaching the conclusion that Mossoró 

grew 15 million square meters in the period of 4 years.  

Key words: Remote sensing. Urban Spots. Demographic growth. Landsat 8 / OLI. 

 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

O Brasil vem apresentando, nas últimas décadas, um crescimento urbano desordenado 

com uma grande transformação do ambiente, que na maioria das vezes, é desacompanhada de 

um planejamento urbano de qualidade, e com isso surgem problemas ambientais, sociais e de 

infraestrutura. 

A expansão de uma cidade ocorre quando ela necessita de novos espaços para sua 

ampliação em decorrência de um crescimento populacional ou até mesmo por deterioração das 

áreas já ocupadas. A análise da evolução desse crescimento territorial é de suma importância 

para a viabilidade de execução de obras de engenharia civil e na conservação de patrimônios 

ambientais, que influencia diretamente na qualidade de vida da população.  

E por isso, o desenvolvimento sustentável é repetidamente discutido em congressos e 

conferências ao redor do mundo. Na Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, criada pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1983, foi definido o 

conceito de desenvolvimento sustentável mais aceito até os dias atuais, que é o mundo continuar 

se desenvolvendo, mas sem esgotar os recursos para as gerações futuras. Harmonizando o 

desenvolvimento econômico e a conservação ambiental.  

Os estudos que abrangem a qualidade do ambiente urbano contribuem para a geração 

de políticas capazes de deixar menos impactantes ao meio ambiente o uso e ocupação do solo 

nas cidades, e assim, oferecer a população um ambiente ecologicamente equilibrado, 

aumentando a qualidade de vida (LIMA E AMORIM, 2006). 

O espaço urbano em termos gerais pode ser considerado o conjunto de diferentes usos 

da terra em um determinado espaço. O uso dessas áreas, é o que as define como: o centro da 

cidade, áreas industriais, áreas residenciais, espaços de lazer e, entre outras, as que são 

reservadas para uma futura expansão.  

Quanto aos problemas de infraestrutura, o mais pertinente, segundo Gens e Tucci 

(1995), é sobre o ciclo hidrológico, resultante da ocupação do solo. As atividades antrópicas 

contribuem para a queda da capacidade de água que infiltra no solo, na redução da rugosidade 

das superfícies, e retificação e revestimento de canais de drenagem natural, deixando os planos 

de escoamento superficiais pequenos. A urbanização descontrolada aumenta a 

impermeabilização do solo e o volume de água pluvial, que consequentemente provocará perdas 

materiais e humanas, enchentes, inundações e assoreamentos. Para evitar esse tipo de problema, 

são necessários bons planejamentos que contenham instalações de drenagem de água. 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2011), a partir 

do século XX, cidades brasileiras de porte médio (100.000 a 500.000 habitantes) apresentaram 

rápido e desordenado crescimento de sua malha urbana, e o resultado disso é a redução de áreas 

interurbanas com cobertura vegetal.  



 
 

958 
 

UERN | Mossoró – RN, 02 a 06 de setembro de 2019 
VI CONgest – Congresso de Economia & Gestão 

Essas áreas vegetais ajudam a controlar e proteger as cidades contra diversos problemas, 

como: desastres naturais (desmoronamentos e/ou deslizamentos de encostas em sítios 

montanhosos, ocasionados por erosão); aumentam a permeabilidade do solo, reduzindo o 

escoamento superficial de águas pluviais, que causam inundações e assoreamento de corpos 

d’água; e evitavam o surgimento de ilhas de calor, fenômeno atmosférico que surge 

principalmente nas centrais de grandes cidades. 

Apesar dos avanços tecnológicos alcançados nas últimas décadas e da aparente 

disseminação da consciência ambiental, com o tema sendo abordado repetidamente pela 

Organização das Nações Unidas (ONU) em várias conferências internacionais, e o assunto ser 

relacionado com a qualidade de vida do homem, ainda persistem e até crescem os problemas 

de poluição do ar, da água e do solo, assim como de desmatamento e perda de biodiversidade. 

Em decorrência desses fatores, a aplicação e desenvolvimento de ferramentas que 

facilitem a gestão ambiental têm sido alvo de estudo e pesquisa, com destaque para aplicação 

de geotecnologias, principalmente o sensoriamento remoto, que já está em um estágio avançado 

de desenvolvimento permitindo grande acessibilidade de recursos e custos relativamente 

baixos. Diante disso, as geotecnologias adquirem um novo significado no conjunto de 

instrumentos estratégicos para análise do crescimento urbano, possibilitando a extração de 

informações e monitoramento de transformações urbanas e ambientais a respeito de objetos e 

feições do espaço. 

A utilização do geoprocessamento abrange muitas áreas de estudo,  que vai do 

cálculo da erosão laminar dos solos em uma área estabelecida até investigar a inclusão ou 

exclusão social com dados socioeconômicos e de distribuição populacional. Outras 

possibilidades são a classificação e quantificação dos recursos naturais, ou aplicação para fins 

de segurança pública, através de um sistema que informa qual viatura se encontra mais próxima 

e como se chegar ao local de ocorrência (PARANHO FILHO; MIOTO; MARCATO; TORRES, 

2016. 

O geoprocessamento é o tratamento de informações geográficas através de técnicas 

matemáticas e computacionais, onde essas informações poderão ser utilizadas como base para 

outras áreas como o Planejamento Urbano e Regional (CÂMARA E DAVIS, 2000). E ele pode 

ser subdivido em: Cartografia, Sensoriamento remoto e Sistemas de Informações Geográficas 

(SIG). Nesse trabalho, usaremos o sensoriamento remoto, que é o ramo que estuda o meio 

ambiente como um todo a partir de interações entre Radiação Eletromagnética (REM) e as 

substâncias constituintes da superfície terrestre. Essas interações são produzidas através de um 

conjunto de modernos sensores, e dispositivos para processamento e transmissão de dados 

existentes em espaçonaves e aeronaves (NOVO, 2008). 

A utilização dessa tecnologia pode ser bastante útil no processo de levantamento de 

informações e monitoração dos recursos naturais, mapeamentos temáticos, monitoramento 

ambiental, localização de desastres naturais, desmatamentos florestais, entre outros 

(MENESES; ALMEIDA, 2012).   

As imagens fornecidas pelo sensoriamento remoto são geradas já com a distinção das 

diferentes superfícies da área a ser estudada, pois o comportamento espectral da REM faz a 

caracterização dos diferentes componentes do espaço geográfico, sendo possível visualizar o 

que é vegetação e áreas com construções, por exemplo. Facilitando a visualização de manchas 

urbanas, áreas de desmatamento, e a organização urbanas das cidades.  
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A compreensão da dinâmica do espaço urbano e sua organização fornece informações 

importantes para as decisões que precisam ser tomadas por planejadores que fazem a 

classificação das áreas das cidades. Para a tomada de decisão do poder público municipal, o 

sensoriamento remoto aliado aos estudos de dinâmica urbana, vem como uma ferramenta 

preciosa, pois possibilita a transformação de dados em informação. (LEITE, 2011). 

Diante da situação exposta, o objetivo no presente estudo foi analisar o processo de 

expansão urbana e crescimento demográfico do município de Mossoró-RN, Brasil, no período 

de 2013, 2015 e 2017, através do uso de sensoriamento remoto e, assim, identificar manchas 

urbanas ao longo dos últimos anos, bem como definir áreas aptas e inaptas para um futuro 

crescimento demográfico e/ou expansão urbana.  

 

 

2. METODOLOGIA  

 

O presente estudo foi realizado no município de Mossoró, no estado do Rio Grande do 

Norte, na região nordeste do Brasil, e está situado entre duas importantes capitais brasileiras, 

Natal (RN) e Fortaleza (CE) distante a 278 e 245 km, respectivamente. Mossoró ocupa uma 

área territorial de cerca de 2.099,33 quilômetros quadrados (km²) (IBGE, 2015), o que faz dela 

o maior município do estado em termos de expansão territorial (IBGE, 2010).  Possui uma 

população estimada de 291.937 habitantes em 2016 (IBGE, 2016) e, portanto, uma densidade 

populacional relativamente baixa.   

De acordo com a classificação de Koppen, Mossoró possuí um clima do tipo BSwh’, 

caracterizado como “seco, muito quente e com estação chuvosa no verão atrasando-se para o 

outono”, possuindo precipitação média anual de 673,9 mm, mas sendo consideravelmente 

irregular, temperatura média de 27ºC e umidade relativa do ar com média em 68,9% 

(ALVARES et al., 2013). 

Por conta de sua localização, área territorial, e ter acesso a algumas rodovias estaduais 

e três federais (BR’s 110, 304 e 405), Figura 1, é conhecida como capital do oeste potiguar, 

servindo como apoio comercial e econômico aos municípios que estão em sua vizinhança, como 

Grossos, Tibau, Areia Branca, Serra do Mel, Assú, Upanema, Governador Dix-Sept Rosado e 

Baraúna. 

O município está se tornando uma cidade universitária, por contar com uma 

universidade federal – Univerisade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), uma universidade 

estadual – Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), um instituto tecnológico 

federal – Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN), e mais algumas instituições 

particulares, como a Universidade Potiguar (UNP), Faculdade de Enfermagem Nova Esperança 

(FACENE), Faculdade Diocesana e Faculdade Mather Christ. Essas instituições, que contam 

com uma grande variedade de cursos, em todas as áreas, gera uma grande migração de 

estudantes de todas as partes do país, mas principalmente de cidades vizinhas, tanto do próprio 

estado, como do Ceará e Paraíba.  

Além disso, o município conta também com a presença de recursos naturais abundantes 

e variados como o sal, petróleo e o calcário. Em decorrência dessa abundância, com o passar 

dos anos a cidade presenciou uma concentração de várias economias complementares na região, 

referentes a exploração desses recursos naturais. Principalmente o petróleo, que trouxe 



 
 

960 
 

UERN | Mossoró – RN, 02 a 06 de setembro de 2019 
VI CONgest – Congresso de Economia & Gestão 

empresas de nível internacional, fazendo crescer não só a economia, mas também a zona 

urbanizada e o índice populacional da região. 

 

Figura 1. Mapa de localização do município de Mossoró-RN. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Logo após a escolha da área de estudo, foi realizada uma pesquisa bibliográfica para 

coletar informações relevantes sobre o tema, adquiridas em artigos, sites, livros, teses, 

dissertações e monografias, com a finalidade de explanar claramente os conteúdos necessários 

para o entendimento sobre o assunto abordado. Em seguida, foi criada uma base digital de dados 

cartográficos, através da seleção e aquisição das imagens (cenas) que contemplavam a área de 

estudo.  

As imagens foram obtidas gratuitamente do satélite de sensoriamento remoto Landsat 8 

/ OLI, por meio do site do Serviço Geológico dos Estados Unidos – USGS 

(http://earthexplorer.usgs.gov/), onde foram coletadas as imagens com boa qualidade e com 

menor cobertura de nuvens. Abaixo, na Tabela 1, são especificadas as bandas do satélite 

Landsat 8. 
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Tabela 1 – Características espectrais (bandas) dos instrumentos imageadores OLI e TIRS do 

satélite Landsat 8. 

Satélite Landsat 8 

Bandas Comprimento de onda (µm) Resolução (m) 

Banda 1 – Costeira / aerossol 0,43 – 0,45 30 

Banda 2 – Azul 0,45 – 0,51 30 

Banda 3 – Verde 0,53 – 0,59 30 

Banda 4 – Vermelho 0,64 – 0,67 30 

Banda 5 – Infravermelho próximo (NIR) 0,85 – 0,88 30 

Banda 6 – Infravermelho médio (SWIR) 1,57 – 1,65 30 

Banda 7 – Infravermelho médio (SWIR) 2,11 – 2,29 30 

Banda 8 – Pancromática 0,50 – 0,68 15 

Banda 9 – Cirrus 1,36 – 1,38 30 

Banda 10 – Infravermelho termal (TIRS 1) 10,60 – 11,19 100 

Banda 10 – Infravermelho termal (TIRS 2) 11,50 – 12,51 100 

Fonte: Adaptado pela pesquisadora (Processamento digital, 2013; Site do USGS, 2017). 

 

Para o presente estudo, foram escolhidas as imagens: 

LC08_L1TP_216063_20130608_20170504_01_T1, de 08 de junho de 2013; 

LC08_L1TP_216064_20150513_20170409_01_T1, de 13 de maio de 2015; e 

LC08_L1TP_216064_20170603_20170615_01_T1, de 03 de junho de 2017.  

Para importação e recortes das imagens foi utilizado o software de geoprocessamento 

QGIS 2.14.11 (QGIS, 2017). As bandas importadas para elaboração das imagens de 

composição colorida (Red - Green - Blue – RGB) foram as bandas: 4 – vermelho, 3 – verde e 

2 – azul. 

As imagens importadas foram trabalhadas com o sistema de projeção cartográfica 

Universal Transversa de Mercator (UTM), datum WGS 84, Zona 24 sul, onde, por meio da 

aplicação de contrastes nas composições coloridas e classificação supervisionada dos pixels, 

utilizando o plugin Semi-Automatic Classification Plugin (SCP) do QGIS, foi possível 

identificar e diferenciar as áreas correspondentes às classes de estudo: 1- Recursos Hídricos, 2- 

Solo urbanizado, 3- Solo exposto, 4- Vegetação densa e 5- Vegetação rasteira.  

Na classe recursos hídricos foram englobadas áreas referentes ao Rio Apodi-Mossoró, 

reservatórios de água e salinas; o solo urbanizado foi composto por áreas com construções 

antrópicas; solo exposto indicando áreas sem nenhuma vegetação; locais com vegetação de 

espécies arbustivas foram identificadas como vegetação densa, e as com espécies menos 

arbustivas, menor altura de copa e mais próxima do solo, como vegetação rasteira. 

Após a classificação, foram obtidos os mapas temáticos, salvos no banco de dados no 

formato shapefile, e, posteriormente, foram realizados os cálculos das áreas de cada classe por 

meio do plugin Group States, onde por fim, foram geradas as impressões dos mapas. A área e 

o seu respectivo percentual de cada classe temática foi processado no software Excel 2013.  
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3. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

A seguir, serão evidenciados mapas referentes à variação espacial e temporal das 

manchas urbanas nos anos de 2013, 2015 e 2017 dentro do município de Mossoró-RN em uma 

área de estudo determinada (retângulo equivalente). Como também a distinção das classes de 

áreas por cores, para a observação da mudança espacial da cidade no decorrer dos anos de 

estudo. 

 

3.1. Distribuição espacial das classes de uso e ocupação do solo no ano 2013 

 

No ano de 2013 se constatou com referência na Figura 2, que o município em estudo já 

vinha se ramificando em suas periferias, sendo possível notar a presença de Solo Urbanizando 

se alastrando em direção ao sudeste, nordeste e noroeste do município, com a presença de 

bairros periféricos mais antigos como Sumaré, Vingt-Rosado, Santa Delmira, Abolições III e 

IV, e novas construções nas redondezas do Shopping da cidade, que também fica mais distante 

do centro urbano.  

Nota-se uma grande presença dos corpos de água, isso porque o município nasceu a 

partir das margens de um rio muito importante e hoje é cortado ao meio por ele, o Rio Apodi-

Mossoró. Outro recurso hídrico bastante presente são os evaporadores e cristalizadores das 

salinas, que são lagoas artificiais de água marinha, deslocada para a fabricação do sal. O estado 

do RN é o maior produtor de sal do país, e Mossoró fica muito próxima da cidade de Areia 

Branca, no litoral do estado, onde se concentra uma grande quantidade de salinas. No canto 

superior direito da Figura 2 percebe-se claramente a localização dessas lagoas de água salgada.  

Figura 2. Mapa de classes do município de Mossoró-RN no ano de 2013. 

 
Fonte: Autoria própria. 
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De acordo com a Tabela 2, o retângulo eventualmente destacado para estudo do 

município apresenta uma área total de 30.627,27 hectares em 2013, onde 16% dela era de áreas 

com construções antrópicas, terceira maior porcentagem de ocupação do solo. Nesse mesmo 

ano, aproximadamente 33% do solo era composto por vegetação densa, que parte dela é 

integrada por uma mata ciliar no decorrer do Rio Apodi-Mossoró, de grande importância para 

a preservação do mesmo. E o maior percentual de área da extensão territorial da cidade é de 

vegetação rasteira, com aproximadamente 36%. Em vegetação rasteira é incorporada os solos 

reservados para a agricultura, bastante presente na região, tanto a familiar como de maior porte. 

Plantações de milho, macaxeira e abacaxi são muito comuns na região. E também a produção 

de melão em larga escala, um produto que é exportado para outros países, e tem participação 

na economia nacional. 

 

Tabela 2. Áreas das classes de uso e ocupação do solo do Município de Mossoró-RN, 

referente ao ano de 2013. 

Classes Área (ha) Área (%) 

Recursos Hídricos 2064,33 6,74 

Solo Urbanizado 4915,35 16,05 

Solo Exposto 2493,99 8,14 

Vegetação densa 10099,62 32,98 

Vegetação rasteira 11053,98 36,09 

Total 30627,27 100,00 

Fonte: Autoria própria. 

 

3.2. Distribuição espacial das classes de uso e ocupação do solo no ano 2015 

 

É perceptível na Figura 3, a presença bastante acentuada da classe correspondente ao 

solo exposto na legenda, ao Nordeste da área estudada. Ao Sudoeste, onde tínhamos o Rio 

bastante visível no mapa de classes de 2013, agora já quase não se percebe sua presença, apenas 

a vegetação rasteira que ocupou seu lugar. Um dos fatores dessas mudanças, se deve ao fato de 

nessa época a região ter passado por um período de estiagem, então o rio teve o volume bastante 

reduzido e uma pequena vegetação ocupou seu percurso.  
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Figura 3. Mapa de classes do município de Mossoró-RN no ano de 2015. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Se comparado a tabela com as áreas das classes do ano de 2015, Tabela 3, com a tabela 

do ano de 2013, Tabela 2, nota-se que houve quase uma duplicação da área equivalente ao solo 

exposto (2.493,99 hectares em 2013 para 4.943,16 hectares em 2015), uma diminuição da 

vegetação rasteira (11.053,98 hectares para 7.697,25 hectares) e também dos recursos hídricos 

(2.064,33 hectares para 1.657,71 hectares).  

Quanto ao solo exposto, é importante destacar que na época, surgiam empreendimentos 

na área da construção civil para lotes residenciais tanto em condomínios fechados como em 

bairros projetados. Quanto a criação de novos loteamentos de bairros projetados nas periferias 

da cidade, pode ser citado como exemplos o Nova Mossoró, Alto das Brisas, Loteamento 

Jardins, Parque Universitário e Monte Olimpo. E condomínios residenciais fechados, notado 

com a presença com Ninho Residencial, Ecoville, Aphaville, Quintas do Lago, Veronique e 

outros. Para o surgimento desses empreendimentos foi necessário que extensas faixas de terra 

fossem desmatadas, em decorrência o solo exposto deixou de representar apenas 8,14% e 

passou a ser 16,14%.  

O Solo Urbanizado teve um aumento de quase 1,5% com relação ao ano de 2013, 

decorrente da expansão dos bairros já existentes que foram citados na análise do ano de 2013, 

passando de 4.915,35 hectares para 5.503,34 hectares. 

É importante a visualização das localidades das faixas de solo exposto presentes na 

representação do mapa de classes no ano de 2013 (que estão mais a noroeste, nordeste e sudeste 

do município) para a análise do mapa de classes do ano de 2017.  
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Tabela 3. Áreas das classes de uso e ocupação do solo do Município de Mossoró-RN, 

referente ao ano de 2015. 

Classes Área (ha) Área (%) 

Recursos Hídricos 1657,71 5,41 

Solo Urbanizado 5303,34 17,32 

Solo Exposto 4943,16 16,14 

Vegetação densa 11025,99 36,00 

Vegetação rasteira 7697,25 25,13 

Total 30627,45 100,00 

Fonte: Autoria própria. 

 

3.3. Distribuição espacial das classes de uso e ocupação do solo no ano 2017 

 

Observa-se a diminuição drástica da vegetação, podendo perceber que quase não 

existem mais áreas arborizadas no centro urbano da cidade, apenas nas margens do Rio Apodi-

Mossoró, que corta a cidade, e ainda sim, de forma limitada. A ocupação humana diminuiu 

muito as áreas verdes, até mesmo em locais de proteção ambiental, como nas margens do 

próprio rio. E isso pode acarretar problemas futuros para a cidade, pois quando surgir um período de 

chuvas de maior intensidade e rio voltar a ter suas cheias, esse solo pode sofrer um assoreamento e 

provocar enchentes para os bairros que já estão extremamente próximos de suas margens.  

Além das áreas verdes nas cidades serem um indicador muito importante para a 

qualidade de vida, pois servem como um equilíbrio entre a zona urbana e locais de lazer, e a 

arborização em vias públicas agem como filtro para atenuar ruídos, melhorar a oxigenação do 

ar, retenção de pó, além de oferecer a sensação de frescor e sombras (LIMA E AMORIM, 

2006). 
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Figura 4. Mapa de classes do município de Mossoró-RN no ano de 2017. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

No ano de 2017, se comparado mapa de classe do ano com o de 2015 e a tabela 3 com 

a tabela 4, percebe-se que a quantidade de solo exposto diminuiu mais da metade do que existia 

no ano de 2015, passando de 4.943,16 hectares para 2.192,04 hectares. Isso porque os 

empreendimentos de lotes residenciais que existiam no ano de 2015 comentados no tópico 

anterior, foram preenchidos com suas respectivas construções. Observa-se neste ponto então, 

uma grande diferença dos mapas de classe, sendo bem fácil de enxergar que a maioria das 

manchas urbanas de solo exposto se tornaram solo urbanizado. 

Com isso, onde em 2015 as construções antrópicas representavam 17,32% da extensão 

territorial da cidade, passou a ser quase 21% em 2017. Um crescimento de 1.119,78 hectares 

de terra. E o solo exposto que existia em 16,14%, passou a ter uma ocupação de apenas 7,16%. 

A vegetação densa permaneceu praticamente com a mesma representatividade 

(aproximadamente 36%) em comparativo entre a Tabela 3 e a Tabela 4, diferença muito 

pequena de 0,04%. Já a vegetação rasteira teve um aumento de 4,35%, isso porque nas áreas 

desmatadas no ano de 2015 e não foram ocupadas por construções, teve um crescimento de 

vegetações rasteiras. 
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Tabela 4. Áreas das classes de uso e ocupação do solo do Município de Mossoró-RN, 

referente ao ano de 2017. 

Classes Área (ha) Área (%) 

Recursos Hídricos 1945,08 6,35 

Solo Urbanizado 6423,12 20,97 

Solo Exposto 2192,04 7,16 

Vegetação densa 11038,68 36,04 

Vegetação rasteira 9028,80 29,48 

Total 30627,72 100,00 

Fonte: Autoria própria. 

 

3.4. Variação espacial-temporal da classe Solo Urbanizado. 

 

A Figura 5 mostra a variação da mancha urbana equivalente ao solo urbanizado do 

município nos anos de 2013, 2015 e 2017. Comparando-as, observou-se um aumento dessa área 

com o passar dos anos analisados, principalmente em suas periferias como vem sendo 

comentado no decorrer deste estudo. 

Em comparativo entre as Tabelas 2 e Tabela 4, é constatado que a mancha de solo 

urbanizado era representada inicialmente por aproximadamente 16% da totalidade da extensão 

territorial do município, e em 4 anos esse índice foi elevado para quase 21%. Esse crescimento 

de 5% é equivalente a 15.077.700,00 de metros quadrados. Esse número causa impactos 

econômicos, ambientais, e sociais para a cidade de Mossoró. 

A expansão urbana da cidade durante esses anos fez com que o mercado da construção 

civil não ficasse muito defasado apesar da crise econômica que o país vem atravessando. O 

setor da construção civil acabou ficando ativo no mercado a partir de construtoras, gerando 

emprego e renda, movimentando a indústria da cerâmica e do cimento, e o comércio que fornece 

material necessário para as obras.  

É importante destacar, que a cidade não cresceu apenas horizontalmente, mas também 

verticalmente. Com vários empreendimentos em edifícios residenciais. Ainda em 2011, Paulo 

Sérgio Freire escreveu para a Tribuna do Norte, comentando sobre o crescimento vertical em 

Mossoró, que nos 10 anos anteriores teria crescido incríveis 450%, 43,2% acima da média 

nacional, e mesmo assim, ainda tinha um enorme potencial para continuar crescendo 10 anos 

seguintes. E isso se comprovou, principalmente na região do bairro Nova Betânia, onde é 

perceptível o grande número de novos prédios residenciais, de grande porte, chegando a mais 

de 20 andares. 

Ambientalmente deve ser manejado com delicadeza o crescimento urbano, pois como 

foi visto acarreta em um grande número de áreas desmatadas, com um cuidado especial para 

não se desmatar a mata ciliar do rio que atravessa a cidade, para evitar problemas de 

assoreamento e de enchentes. As enchentes são acarretadas não apenas pelo desmatamento da 

mata ciliar, mas também pela impermeabilização do solo, em decorrência de um mau 

planejamento de remanejamento de águas pluviais. 
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Além disso a construção civil gera um grande número de resíduos sólidos, que prejudica 

o meio ambiente, e deve ser tratado de forma correta para se evitar ao máximo a poluição de 

solos, e se utilizar de políticas públicas e ambientais que minimizem ao máximo esses resíduos.  

Verifica-se com base na Figura 5, que a mudança mais drástica está para a classe solo 

urbanizado no ano de 2017, isso porque de 2013 para 2015 ouve um aumento de 1,27%, mas 

de 2015 para 2017 ele foi mais do que o dobro desse valor, chegando a 3,65%. 

Nota-se que apesar da expansão urbana de Mossoró ser em predominância por 

ramificações em suas periferias, ainda existiu alguns pontos de crescimento do solo urbanizado 

no decorrer do percurso do Rio Apodi-Mossoró, o que não é um bom sinal, já que esta é uma 

época que esse Rio está passando por uma estiagem. No entanto, a partir do momento que ele 

aumentar seu nível, o solo perto de suas margens se tornam instáveis, comprometendo obras de 

maiores portes, além de inundações que acarretarão em desastres ambientais e materiais e 

problemas sociais e sanitários para as pessoas que estão com suas habitações nessa localidade.  

Como as áreas no decorrer do percurso do Rio são inaptas para a construção de novos 

prédios, o centro urbano do município acaba por não ter mais condições de se expandir nesse 

local, a não ser verticalmente. Por isso as áreas mais adequadas para um futuro crescimento 

demográfico, seria continuar expandindo horizontalmente, por suas periferias. 

 

Figura 5. Variação espacial-temporal do município de Mossoró-RN entre os anos 2013 e 2017 

 
Fonte: Autoria própria. 
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4. CONCLUSÕES  

 

Se pode observar um relevante crescimento da mancha de solo urbanizado da área de 

estudo selecionada para estudo com o passar dos anos, com um crescimento de mais de 15 

milhões de metros quadrados entre 2013 e 2017.  

Gerou grandes áreas desmatadas, no ano 2015, onde esteve presente a maior quantidade 

de solo exposto, quase 49,5 milhões de metros quadrados, e uma diminuição da vegetação 

rasteira em aproximadamente 33,5 milhões de ha em relação ao ano de 2013.  

A expansão urbana, em sua maior parte, vem sendo em áreas aptas para esse 

crescimento, em suas periferias, locais que não afetam o leito do Rio Apodi-Mossoró, e não 

causará grandes danos para a população, sendo constituídas de novos bairros com loteamento 

planejado ou condomínios residenciais fechados.  

Ainda é notável a presença de desmatamento e construções antrópicas perto do leito do 

rio, que faz parte de áreas inaptas para a construção e pode vir a causar sérios danos a população 

da cidade, ao ambiente, e os habitantes dessas construções.  

Falta uma maior atenção por parte do poder público em fazer a fiscalização dessas obras, 

para que os empreendimentos sejam estabelecidos em áreas aptas para construções, evitando 

que seus cidadãos passem por problemas com desastres ambientais, e tenham uma maior 

consciência para com o meio ambiente. Se faz importante a elaboração de políticas públicas 

para a preservação do Rio.  
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Grupo II: Desenvolvimento Sustentável, Tecnologias Sustentáveis 

 

RESUMO 

 

Um dos grandes problemas enfrentados nos centros urbanos é a poluição sonora, causada por 

diversos fatores como: tráfego de veículos, intenso fluxo de pessoas, sons oriundos de diversas 

fontes comerciais dentre outros. Problemas de saúde e desconforto são as principais 

conseqüências na população, nos quais necessitam de medidas de mitigação. Com isso o estudo 

objetivou analisar a poluição sonora em um ponto da Avenida da Independência no município 

de Pau dos Ferros/RN em que estão expostos os cidadãos aos ruídos, para a posterior 

comparação com as Normas Regulamentadoras e Leis Municipais. Primeiro foi realizado uma 

pesquisa bibliográfica mediante também uma abordagem fundamental, tendo como uma 

estratégia quantitativa de pesquisa, de caráter descritivo. Os dados foram obtidos mediante 

levantamento de campo e o instrumento utilizado foi o Dosímetro de Ruído Extech SL-355 para 

a medição dos níveis de pressão sonora no local de medições. Com a obtenção dos dados e nos 

horários estabelecidos, observou-se que os níveis de pressão sonora estão em desacordo com a 

NBR 10.151/2000.  

Palavras-chave: Impacto ambiental, níveis sonoros, excesso de ruídos. 
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Abstract 

One of the major problems faced in urban centers is noise pollution, caused by several factors 

such as: vehicular traffic, intense flow of people, sounds from various commercial sources, 

among others. Health problems and discomfort are the main consequences in the population, in 

which they need mitigation measures. This study aimed to analyze sound pollution at a point 

on the Avenue of Independence in the municipality of Pau dos Ferros / RN in which citizens 

are exposed to noise, for later comparison with the Regulatory Norms and Municipal Laws. 

First, a bibliographical research was carried out with a fundamental approach, having as a 

quantitative research strategy, a descriptive character. The data were obtained by field survey 

and the instrument used was the Extech Noise Dosimeter SL-355 for the measurement of sound 

pressure levels at the measurement site. With the obtaining of the data and the established 

schedules, it was observed that the sound pressure levels are in disagreement with NBR 10.151 

/ 2000. 

Key words: Environmental impact, Sound levels, excess noise. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Com o advento da revolução industrial e sua ideologia de desenvolvimento, 

proporcionou a intensificação do processo de urbanização, resultando em modificações das 

cidades em âmbito mundial. Os centros urbanos, em sua maioria, passaram a ser alvos de 

máxima concentração populacional e de atividades econômicas, caracterizou-se, 

principalmente pelo tráfego de veículos, intenso fluxo de pessoas, uso irresponsável de 

propagandas em carros de som, grande quantidade e diversidade de pontos comerciais e 

prestação de serviços, o que contribuiu para inúmeros problemas relacionados à poluição 

sonora, em detrimento das diversas combinações de fontes sonoras. 

Segundo a resolução do CONAMA nº 001 de 08 março de 1990 são prejudiciais à saúde 

e ao sossego público os ruídos com níveis superiores aos considerados aceitáveis pela norma 

da ABNT NBR 10151 de 31 de julho de 2000 trata da “Acústica – Avaliação do ruído em áreas 

habitadas, visando o conforto da comunidade – Procedimento”, e nela fixa a avaliação dos 

níveis de aceitabilidade do ruído para áreas distintas. Porém, inúmeros estudos demonstram que 

está regulamentação não é seguida com vigor, e devido a isto proporciona o desencadeamento 

de diversos problemas relacionados com a exposição excessiva de ruídos, como alterações 

comportamentais e orgânicas. 

O município de Pau dos Ferros/RN mostra-se com grandes possibilidades de 

crescimento constante em atividades econômicas por ser um centro regional do Alto Oeste 

Potiguar, e possui influência no desempenho de relações diretas e indiretas com mais de 45 

municípios do estado e áreas limites da Paraíba e Ceará (FARIAS, 2015). Além disso, a 

implantação de universidades públicas e instituições particulares de ensino também dão 

destaque às atividades desenvolvidas no município. Farias (2015) comprovou-se em seus 

estudos que o centro de Pau dos Ferros e a Avenida da Independência revelaram-se como locais 

onde se manifestam de modo mais expressivo os processos e formas associadas a atividade de 

comércio e serviços no espaço urbano, das quais evidenciam a elevada produção de ruído 

ambiental. 

Portanto, partindo da hipótese em que há uma aglomeração de pessoas e atividades 

comerciais, além do intenso trafego de veículos que potencializam o problema da poluição 
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sonora, delimitou-se o setor do centro de Pau dos Ferros para a realização de pesquisa de campo. 

Diante desse cenário, o presente estudo objetivou analisar a poluição sonora em um ponto da 

Avenida da Independência no município de Pau dos Ferros/RN em que estão expostos os 

cidadãos, para a posterior comparação com as Normas Regulamentadoras e Leis Municipais. 

Isso possibilita uma avaliação posterior para saber se a qualidade de vida dos indivíduos pode 

estar sendo prejudicada pela produção excessiva de ruídos. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Segundo Spadotto e Elias (2011), Política Pública pode ser compreendida como o 

conjunto de ações desencadeadas pelo Estado, nas escalas federal, estadual e municipal, com 

vistas ao bem comum. A participação não governamental, como no caso de empresas privadas, 

é perfeitamente admissível, inclusive incentivada na atualidade. As ações de políticas públicas 

podem ser preventivas ou estimulativas, sendo exemplo dessas últimas o incentivo econômico 

para o desenvolvimento sustentável. 

De acordo com Peccatiello (2011), a partir da década de 1980, é possível perceber uma 

ampliação do conceito de “políticas”, enquadrando então o sentido das normas técnicas e sociais 

estabelecidas por uma coletividade pública com a finalidade da administração do domínio 

público. Para Salheb et al. (2009), as políticas públicas ambientais assumiram papel primordial 

de proteger o meio ambiente, integrando sua proteção aos demais objetivos da vida em 

sociedade, como forma, inclusive, de proporcionar qualidade de vida. 

A Constituição Federal de 1988 criou condições para a descentralização da formulação 

de políticas, permitindo que estados e municípios assumissem uma posição mais ativa nas 

questões ambientais locais e regionais. Iniciou-se, então, a formulação de políticas e programas 

mais adaptados à realidade econômica e institucional de cada estado, permitindo maior 

integração entre as diversas esferas governamentais e os agentes econômicos. Alguns estados 

se destacaram, demonstrando consciência da necessidade de conservar seus recursos naturais 

remanescentes em razão do agravamento de seus problemas ambientais ou por possuírem 

melhor nível de informação sobre eles (LOPES et al. 1996).  

Ainda conforme Spadotto e Elias (2011), as políticas públicas ambientais têm por base 

os princípios constitucionais da precaução e prevenção, tendo sempre um olhar nos efeitos 

ocasionados numa determinada área e no desenvolvimento sustentável. Portanto, a 

responsabilidade pela implantação de políticas públicas ambientais invoca toda a estrutura 

social, econômica e política, gerando a formação de sistemas complexos.  

No que diz respeito à política ambiental brasileira, Sousa (2005) afirmou que o modelo 

elaborado a partir da Conferência de Estocolmo tinha como pilares: o controle da poluição e a 

criação de unidades de conservação da natureza. O crescimento populacional e o saneamento 

básico – componentes de políticas setoriais de impacto sobre o meio ambiente – ficaram 

excluídos desse modelo, constituindo, cada um, objeto de política própria, não articulada à 

questão ambiental, o que evidenciou o desenvolvimento isolado deste setor. Percebe-se que a 

partir do século XXI, o Brasil passa a ter uma política ambiental mais participativa, onde a 

interligação dos três poderes – municipal, estadual e federal – juntamente com a sociedade civil 

organizada, buscam formas de priorizar as políticas socioambientais, tendo em vista a atenuação 

desses impactos tão prejudiciais a toda sociedade.  

Segundo Ferreira e Salles (2016), transcorridos os importantes debates que embasaram 

uma mudança de conscientização ambiental no mundo durante a década de 1970, uma nova 

fase da política ambiental brasileira foi iniciada em 1981, com a publicação da Lei nº 6.938, 
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que estabelece os objetivos, as ações e os instrumentos da política ambiental brasileira. Esta lei 

absorve todas as abordagens estratégicas. Envolvendo, inclusive, os aspectos institucionais, tais 

como a racionalidade e as práticas que caracterizaram a relação entre a produção e o meio 

ambiente em cada etapa. 

O objetivo da Política Nacional do Meio Ambiente, segundo o art. 2º da Lei 6.938 de 

31 de agosto de 1981 é a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia 

à vida, visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos 

interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana. Dentre as principais 

inovações trazidas por esta lei, vale destacar a criação do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA), propiciando a participação pública nas decisões relacionadas à temática 

ambiental. E também a criação do Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA) com a 

função de articular o conjunto de instituições cujas atividades se relacionam com a proteção e 

melhoria da qualidade ambiental nas três esferas de governo (FERREIRA; SALLES, 2016). 

No que concerne à legislação ambiental referente à poluição sonora, objeto de estudo 

desse trabalho, é sabido que é uma das mais completas e avançadas do mundo. Surgiu com o 

intuito de proteger o meio ambiente e reduzir ao mínimo as consequências de ações 

devastadoras e seu cumprimento diz respeito tanto às pessoas físicas quanto às jurídicas. Ela 

disciplina o controle da poluição de um modo geral, por exemplo, obrigando o licenciamento 

ambiental de atividades efetiva ou potencialmente degradantes e poluidoras, entre elas as que 

emitem elevados níveis de sons, ruídos e vibrações (TERA AMBIENTAL, 2015). 

No tocante à legislação básica aplicável referente à poluição sonora confere: 

▪ Na Constituição Federal de 1988, em seu art. 225 que diz que “todos têm direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 

qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo 

e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”; 

▪ Lei n.º 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, já ressaltada 

anteriormente no presente trabalho;  

▪ Decreto nº 99.274/90 Decreto nº 99.274/90 que regulamenta a Lei nº 6.938/81, onde no 

seu capítulo 1, trata das atribuições do Poder Público, nos seus diferentes níveis de 

governo; 

▪ A Resolução do CONAMA nº 001, de 08.03.1990, estabeleceu normas a serem 

obedecidas, no interesse da saúde, no tocante à emissão de ruídos em decorrência de 

qualquer atividade. Ela estabeleceu, assim, padrões, critérios e diretrizes para a emissão 

de ruídos em decorrência de quaisquer atividades, tais quais as industriais, comerciais, 

sociais ou recreativas, inclusive as de propaganda política. Destaque-se que os ruídos 

gerados pelo tráfego rodoviário, ferroviário e aéreo devem respeitar esses parâmetros; 

▪ A Resolução do CONAMA nº 002, de 08.03.1990, instituiu o Programa Nacional de 

Educação e Controle da Poluição Sonora – SILÊNCIO, visando controlar o ruído 

excessivo que possa interferir na saúde e bem-estar da população. O objetivo desse 

programa é, entre outros, o de “capacitar pessoal e controlar os problemas da poluição 

sonora nos órgãos de meio ambientes estaduais e municipais, divulgar junto à população 

matéria educativa e conscientizadora dos efeitos prejudiciais causados pelo excesso de 

ruído e incentivar a fabricação e uso de máquinas, motores, equipamentos e dispositivos 

com menor intensidade de ruído quando de sua utilização na indústria, veículos em 

geral, construção civil, utilidades domésticas, etc.”; 
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▪ As Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) de nº 10.151 - 

Avaliação de ruído em áreas habitadas, visando o conforto da comunidade e a Norma 

nº 10.152 - Níveis de ruído para conforto acústico; 

▪ A Lei 6.938/1981 sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, no inciso III do artigo 

3º, define a poluição como sendo a degradação da qualidade ambiental – alteração 

adversa das características do meio ambiente – resultante de atividades que direta ou 

indiretamente prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população, criem 

condições adversas às atividades econômicas e sociais, afetem desfavoravelmente a 

biota, afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente e lancem matérias 

ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos”. 

Dessa maneira, haverá poluição sonora desde que haja degradação da qualidade 

ambiental pelo incômodo ou pela perturbação sonora que prejudique a saúde, a segurança e o 

bem-estar da população ou ainda que esteja em desacordo com os padrões ambientais 

estabelecidos (SILVA, 2003). Da definição geral de poluição, pode-se constatar que poluição 

sonora é o ruído oriundo de atividades que, direta ou indiretamente, prejudiquem a saúde, a 

segurança e o bem-estar da população ou que estejam em desacordo com os padrões ambientais 

estabelecidos. Ruído é o barulho provocado pela queda de um corpo, qualquer estrondo, 

barulho, estrépito, fragor, rumor contínuo e prolongado, bulício (FERREIRA, 1988 apud 

SILVA, 2003). 

Várias atividades podem ocasionar poluição sonora: as atividades desenvolvidas pelas 

indústrias, os principais meios de transporte (carro, trem, avião), as atividades desenvolvidas 

pelo comércio e também algumas atividades recreativas ou sociais. A poluição sonora 

ocasionada pelos veículos automotores, bem como por motocicletas, motonetas, bicicletas com 

motor auxiliar e veículos assemelhados, é objeto de várias resoluções do CONAMA. As 

Resoluções do CONAMA nº 1 e nº 2, de 11.02.1993, estabeleceram os limites máximos de 

ruídos de veículos com aceleração e na condição parado, para os veículos automotores nacionais 

e importados (Resolução 1/93) e para motocicletas, motonetas, bicicletas com motor auxiliar e 

veículos assemelhados (Resolução 2/93). Esses limites máximos de ruídos foram ratificados 

pela Resolução do CONAMA nº 17, de 13.12.1995, e a Resolução CONAMA nº 272, de 

14.12.2000, veio definir novos limites máximos de emissão de ruídos por veículos automotores. 

(SILVA, 2003, p. 167) 

De acordo com Silva (2003), mesmo não tendo na Lei 9.605/98 que dispõe sobre as 

sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, 

contemplado um tipo penal específico de poluição sonora, em seu art. 54, caput e no parágrafo 

1º, figura a incriminação de todas as formas de poluição de qualquer natureza em níveis tais 

que resultem ou possam resultar danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de 

animais ou a destruição significativa da flora. 

A tabela abaixo mostra os limites de níveis de pressão sonora em função dos tipos de 

áreas habitadas e do período, de acordo com a NBR 10.151/2000: 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

976 
 

UERN | Mossoró – RN, 02 a 06 de setembro de 2019 
VI CONgest – Congresso de Economia & Gestão 

Tabela 01: Limites de níveis de pressão sonora 

 
Fonte: NBR ABNT 10.151/2000 

 

Por fim, no que concerne ao município de Pau dos Ferros/RN, este dispõe da Lei 

Municipal nº 657/1993, a qual discorre sobre a proteção contra a poluição sonora no referido 

município. Sendo assim, fica disposto a proibição de produção de ruídos ou sons de qualquer 

natureza capaz de prejudicar a saúde, a segurança, o bem-estar e o sossego público, ou da 

vizinhança. A mesma Lei considera prejudicial quaisquer ruídos ou sons que atingem, no 

ambiente exterior ao recinto em que são produzidos, nível sonoro superior a 35 (trinta e cinco) 

decibéis, procedendo-se a medição de acordo com as normas técnicas, ou ainda alcancem no 

interior do recinto em que são produzidos, níveis de sons ou ruídos, superiores a 35(trinta e 

cinco) decibéis. Em se tratando de qualquer forma de desobediência desta Lei, a mesma dispõe 

em seu art. 11º que poderá ser solicitado ao órgão competente as devidas providências cabíveis. 

 

 

3. METODOLOGIA  

 

A área de estudo localiza-se no município de Pau dos Ferros, situado na mesorregião do 

Alto Oeste Potiguar do estado de Rio Grande do Norte (Figura 01). Conforme dados do último 

censo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2010), o município possui uma 

população estimada em 27.745 habitantes, com densidade demográfica de 106,73 hab/km² e 

uma extensão territorial de 259,959 km². 

A abordagem fundamental para a realização desse estudo de caso baseou-se em uma 

estratégia quantitativa de pesquisa, de caráter descritiva, visto que o pesquisador apenas registra 

e descreve os fatos observados sem interferir neles, assumindo, em geral, a forma de 

levantamento (PRODANOV; FREITAS, 2013, p. 52). Os dados foram obtidos mediante 

levantamento de campo, no centro da cidade de Pau do Ferros/RN, na Avenida da 

Independência (Figura 01), o local de medições possui coordenadas de latitude com 6º 6’43.49º 

S e longitude com 38º12’22.86º O. O levantamento ocorreu no dia 16 de março de 2019, um 

sábado, no horário da manhã, devido à grande movimentação de fluxo de pessoas e transportes 

de pequeno e grande porte, principalmente de cidades circunvizinhas inseridas na microrregião. 

Foi utilizado o instrumento de Dosímetro de Ruído Extech SL-355 para a medição dos níveis 

de pressão sonora no local de medições. Foram realizadas medições no total do período que 

corresponde das 06h às 8h da manhã, um total de 05 medições, em um intervalo de tempo de 

30 minutos entre uma medição e outra. 
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Figura 01: Localização do ponto de medições da área urbana de Pau dos Ferros/RN 

 
Fonte: Google Earth (2019) 

 

O estudo foi realizado por meio de uma pesquisa bibliográfica, tendo como referências 

autores que abordam conhecimentos a respeito desse tema, como Leite e Ayala (2012), Paulo 

Sirvinskas (2010), Milaré (2011) e Reinaldo Dias (2009). As análises dos dados obtidos nas 

medições foram realizadas por meio de construção de gráficos e embasamento teórico. E para 

a avaliação da existência de poluição sonora adotou-se a NBR 10.151/2000 (ABNT, 2000) a 

qual estabelece algumas atribuições quanto à tolerabilidade dos níveis de ruídos em áreas 

habitadas, objetivando o bem-estar da comunidade, sendo assim, as exigências para áreas mistas 

com vocação comercial e administrativa valores limiares no período: diurno 60 dB e noturno 

55 dB. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

No Quadro 01 apresenta os resultados obtidos no período de 6h às 8h da manhã com o 

número de 05 amostras, representado pela a média em decibéis. Corroborando com a NBR 

10151 (ABNT, 2000), no qual fixa as condições exigíveis para avaliação da aceitabilidade do 

ruído em comunidades, independentemente da existência de reclamações, foi observado que 

está em desacordo com a mesma. 

  
Quadro 01: Níveis de pressão sonora no local de amostragem 

Número de 

amostragens 
Horário de amostragem 

Média 

(dB) 

1 6h 71.1 

2 6h30min 79.2 

3 7h 85.2 

4 07:30h 83.4 

5 8h 91.1 

Fonte: Autores (2019) 
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De acordo com a NBR 10.151/2000 que através na qual representa o nível de critério 

de avaliação NCA para ambientes externos, em dB (A), os valores obtidos estão em desacordo, 

no turno diurno, para área mista, com vocação comercial e administrativa.   

A primeira medição foi feita as 6h da manhã, observou-se uma pequena movimentação 

de pessoas na Avenida da Independência, a maioria das lojas comerciais não estavam abertas, 

mas devido a circulação de veículos a média foi de 71.1dB. Na segunda medição as 6:30h o 

nível de ruído aumentou pelo acréscimo do trafego de veículos e de pessoas.  

Na terceira medição a maioria das lojas estavam abertas e o nível de ruído aumentou 

significantemente, esse aumento é devido também a grande circulação de ônibus e deslocação 

de pessoas para o trabalho. No quarto período ocorreu um acréscimo ainda maior, quase todas 

as lojas se encontravam abertas e em funcionamento, embora o fluxo de consumidores estivesse 

pouco nesse período de tempo.  

Na quinta e última medição o resultado em média foi 91.1 dB, devido à grande 

movimentação de pessoas, todas as lojas no ponto de medição estavam abertas, foi observado 

também uma grande circulação de carros de som com propagandas, como também a 

contribuição da emissão sonora através das caixas de som das lojas. Na Figura 02, são 

mostradas algumas imagens realizadas nos períodos de 06:00h, 06:30h, 07:00h, 07:30h e 

08:00h, respectivamente. 

 
Figura 02: Imagens retiradas nos momentos das medições 

 
Fonte: Autores (2019) 

 

A resolução 01/1990 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) dispõe 

sobre critérios de padrões de emissão de ruídos decorrentes de quaisquer atividades industriais, 

comerciais, sociais ou recreativas, inclusive as de propaganda política. É notório que a emissão 

de ruídos acima do permitido causa grande desconforto e problemas de saúde. De acordo com 

a resolução 01/1990 (CONAMA) são prejudiciais à saúde e ao sossego público, para os fins do 

item anterior, os ruídos com níveis superiores aos considerados aceitáveis pela Norma NBR-

10.151/2000.  

Considerando a susceptibilidade média dos indivíduos, a Organização Mundial da 

Saúde (OMS) estipula os níveis máximos aceitáveis de exposição a ruído. O nível limite de 

ruído para causar estresse leve com excitação do sistema nervoso e produção de desconforto 

acústico é de 55 dB (A) (BRASIL, 2006). Segundo Zajarkiewicch (2010), uma exposição do 

indivíduo a níveis entre 55 e 65 dB (A) provoca irritação, danos à saúde, redução da 

produtividade, dificuldade de comunicação. Os estudos realizados nos EUA e Europa 

concluíram que o limite tolerável de recepção de ruídos para os seres humanos esteja em 50 dB 

(A), durante o dia; durante a noite este limite deve diminuir entre 5 e 10 dB (A). Nunes (2006), 

corrobora dizendo que os níveis elevados da exposição podem levar a uma perda auditiva 
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progressiva, permanente e o que é pior, irreversível a exposição frequente a ruídos, 

principalmente aos mais agudos, embora os ruídos de baixa frequência causem menos 

incômodo ao ouvido humano, também acarretam lesões, dependendo da intensidade da pressão 

sonora e da predisposição de cada pessoa.  

O Gráfico 01 representa os resultados obtidos na amostragem nos intervalos de leitura, 

como também valor máximo permitido previsto na NBR 10151/2000 (ABNT, 2000). 

 
Gráfico 01: Níveis de pressão sonora comparado ao limite permitido pela NBR 10.151/2000 

 
Fonte: Autores, 2019 

 

O grande motivo do aumento dos níveis de ruído é o tráfego de veículos, devido ao 

município de Pau dos Ferros ser um polo universitário, como também a grande dependência 

das cidades circunvizinhas, principalmente por depender de serviços de saúde, como o hospital 

regional. Huang et al. (2009), retrata que o grande destaque é o ruído de trânsito como fonte de 

poluição sonora nos centros urbanos, sendo os veículos automotores a principal fonte de ruído 

(HUANG et al., 2009). Ainda segundo Magioli (2018), que mesmo diante do fato de que o 

ruído urbano é motivo de desconforto para a maior parte dos habitantes das cidades brasileiras 

atualmente, muitos planejadores urbanos brasileiros não consideram a poluição sonora e não 

estabelecem relação do ruído com a saúde humana ou com o meio ambiente.  

Sendo assim, a poluição sonora é causada pelo excesso de ruídos gerados pela circulação 

de veículos e má localização de aeroportos, das indústrias e do comércio. O IBAMA (Instituto 

Brasileiro de Meio Ambiente) considera que um dos mais graves problemas urbanos 

contemporâneos é o representado pela poluição sonora. A natureza emergencial e localizada 

desse tipo de poluição indica a imediata criação, pelo governo federal, de um programa que 

estabelecesse normas, métodos e ações para controlar o ruído excessivo e seus reflexos sobre a 

saúde e bem-estar da população. Assim, foi criado o Programa Nacional de Educação e Controle 

da Poluição Sonora - SILÊNCIO, instituído pelo CONAMA (Conselho Nacional de Meio 

Ambiente) através das Resoluções 01/90 e 02/90 e sob a coordenação do IBAMA (MMA. 

2019). 

Além disso, instituiu-se o Programa Nacional de Educação e Controle da Poluição 

Sonora, a Resolução CONAMA 02/1990 (BRASIL, 1990), sendo previsto em seu art. 1º, alguns 

objetivos deste programa dentre os quais se podem destacar a divulgação em meios de 

comunicação dos efeitos adversos provocados pelo excesso de ruídos e a introdução do tema 
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poluição sonora nas redes de ensino visando atividades de extensão e conscientização ambiental 

além de proporcionar educação ambiental às futuras gerações, respectivamente. 

A fim de ampliar os instrumentos de proteção à qualidade ambiental, a poluição sonora 

também recebe tratamento pela legislação penal, Mesmo com o veto presidencial ao art. 59º da 

Lei dos Crimes Ambientais (Lei 9.605/1998), sob o argumento de que a qualidade ambiental 

não poderia ser afetada pela poluição sonora, definida como a “produção de sons, ruídos e 

vibrações em desacordo com as prescrições legais ou regulamentares, ou desrespeitando as 

normas sobre emissão de ruídos e vibrações resultantes de quaisquer atividades” (BRASIL, 

1998). A conduta ainda configura crime previsto no art. 54 mesma Lei, entretanto, mesmo com 

este veto: “Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar 

em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição 

significativa da flora: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa” (BRASIL, 1998). Ainda 

segundo Freitas e Freitas (2006) é possível a aplicação dos art. 54º ou 60º para as situações mais 

graves que afetem o equilíbrio ambiental, a saúde humana em decorrência da poluição sonora, 

ficando a contravenção penal de perturbação do trabalho ou do sossego alheios (art. 42º do 

Decreto Lei nº 3.688/1941), para os casos mais simples, privilegiando o princípio da 

proporcionalidade, não obstante o veto presidencial ao art. 59º da Lei 9.605/1998.  

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com base nos resultados da avaliação dos níveis de pressão sonora na Avenida da 

Independência localizada no centro do município de Pau dos Ferros/RN, pode-se afirmar que a 

situação da área é preocupante, mostrando-se com elevados níveis de ruídos, onde todos 

ultrapassam os 60 dB admitidos pela NBR 10.151/2000, nos horários amostrados entre 6h às 

8h da manhã do sábado. Os resultados mostram a exposição de ruídos que os cidadãos estão 

expostos e que influenciam diretamente prejudicando suas qualidades de vida. Faz-se 

necessário ações educativas e informativas, além de ações fiscalizatórias por parte do Poder 

Público, uma vez que, a principal forma de poluição sonora está vinculada as atividades do 

trafego de veículos no local, de forma a produzir um ambiente harmonioso para a comunidade. 

No que tange a poluição sonora sendo ela um problema social e difuso, deve ser 

combatida pelo poder público e por toda a sociedade, individual mediante ações judiciais de 

cada prejudicado ou pela coletividade através da ação civil pública para a garantia ao direito ao 

sossego público. Este está resguardado no art. 225, da Constituição Federal, que diz ser direito 

de todos o meio ambiente equilibrado, o que não se pode considerar como tal em havendo 

poluição sonora, quer doméstica, urbana, industrial ou no trabalho. Além disso, a legislação 

brasileira positiva contempla praticamente todos os princípios que protegem o meio ambiente, 

possibilitando que se tenha maior eficácia dos órgãos e institutos de proteção, facilitando a 

atividade de polícia, que é um dos aspectos do princípio que exige o controle do poluidor. 

Contudo, não somente os órgãos responsáveis pelo controle têm suas atividades simplificadas 

em decorrência da previsão legal dos princípios, pois a comunidade também é beneficiária, na 

medida em que o princípio da participação social permite a consulta às informações ambientais 

e a adoção de providências pertinentes, por meio de ação popular ou por meio da provocação 

do Ministério Público para fins de ajuizamento de ação civil pública 

A problemática da poluição sonora é só mais uma das consequências do uso mal 

planejado e caótico do ambiente. Mesmo contando com um acervo legal, inclusive oriundo da 

própria legislação municipal, observa-se ainda no município de Pau dos Ferros uma situação 
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preocupante devido ao rápido crescimento urbano na cidade e a dificuldade de ordenamento e 

fiscalização da poluição sonora. 
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Resumo 

 

O risco pode ser definido como a medida da probabilidade e da severidade de efeitos adversos 

ocorrem tais como acidentes e doenças durante o cotidiano. A sua avaliação consiste na 

identificação do perigo no ambiente avaliado, na sua localização, causas, extensão dos seus 

danos e a comparação aos benefícios. Os laboratórios de aula prática, como os de química, são 

um ambiente de risco potencial por conta das substâncias químicas utilizadas, do grande 

potencial de risco em seu armazenamento, transporte e manipulação, podendo afetar a saúde 

humana. Diante disso, a pesquisa teve como objetivo geral, identificar e analisar os principais 

riscos dentro de um laboratório de química do Campus Central da Universidade do Estado do 

Rio Grande do Norte (UERN) no ano de 2019, sendo selecionado como objeto de estudo o 

Laboratório de Catálise, Ambiente e Materiais (LACAM). Os procedimentos metodológicos 

tiveram apoio em pesquisas bibliográficas e pesquisa de campo. Em relação a coleta dos dados 

foi realizada através de uma entrevista semiestrutura, gravada e transcrita, com o um dos 

coordenadores do laboratório. Os resultados estavam relacionados principalmente: à ausência 

mailto:leticiagabrielesb@gmail.com
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de uma infraestrutura adequada ao LACAM, que desencadeia riscos desde a princípios de 

incêndios ao armazenamento impróprio dos equipamentos de trabalho e produtos químicos 

perigosos, fator que acarreta riscos químicos para quem frequenta e utiliza o laboratório.  

 

Palavras-chave: Gerenciamento;  Acidentes; Saúde humana; Desenvolvimento sustentável.  

 

Abstract 

The risk can be defined as the measurement of the probability and severity of adverse effects 

occur such as accidents and diseases during daily life. Its assessment consists in identifying the 

hazard in the evaluated environment, its location, causes, the extent of its damage and the 

comparison of the benefits. Practical class laboratories, such as chemistry, are an environment 

of potential risk due to the chemical substances used, the great risk potential in their storage, 

transport and manipulation, and may affect human health. Therefore, the research had as general 

objective, identify and analyze the main risks within a chemistry laboratory of the Central 

Campus of the State University of Rio Grande do Norte (UERN) in the year 2019, being 

selected as object of study the Laboratory of Catalysis, environment and materials (LACAM). 

The methodological procedures were supported by bibliographical research and field research. 

Data collection was carried out through a semi-structured interview, recorded and transcribed, 

with one of the laboratory coordinators. The results were mainly related: the absence of an 

adequate infrastructure to the LACAM, which triggers risks from the principles of fires to 

improper storage of work equipment and hazardous chemicals, a factor that Carries chemical 

risks for those who attend and use the laboratory.  

Key words: Management  Accidents Human health; Sustainable development. 

 

 

1. Introdução 

 

O risco pode ser definido “[...]como a medida da probabilidade e da severidade de 

efeitos adversos” (CONWAY, 1982 apud BRILHANTE, 1999, p.36) ocorrem tais como 

acidentes e doenças durante o cotidiano. Possuindo significado econômico, de vida, de saúde e 

ambiental (BRILHANTE, 1999). 

A sua avaliação consiste na identificação do perigo no ambiente avaliado, na sua 

localização, causas, extensão dos seus danos e a comparação aos benefícios (BERGER, 1982 

apud BRILHANTE, 1999). Em um ambiente de trabalho, seja ele qual for, há diversas fontes 

de perigo que podem ocasionar em riscos, com potencial de afetar a saúde humana, visto que 

pode causar lesões e ferimentos, além de poder vir a interferir nos fatores econômicos e 

ambientais, tornando-se fundamental a sua avaliação (FARIA et al, 2011). 

Por exemplo, os laboratórios de aula prática, como os de química, são um ambiente de 

risco potencial por conta das substâncias químicas utilizadas, pois apresentam um grande 

potencial de risco em seu armazenamento, transporte e manipulação, podendo afetar a saúde 

humana (OLIVEIRA; SOUZA; OLIVEIRA, 2018). 

 Durante a identificação dos perigos dentro dos laboratórios, deve-se ser avaliado todas 

as situações cotidianas, assim como situações anormais que podem ocorrer durante a execução 

das atividades, para prevenir possíveis acidentes. Também deve se levar em consideração toda 

a infraestrutura do espaço, desde o layout a organização do trabalho, que devem ser revistas 

periodicamente (FARIA et al, 2011). 
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Portanto, surgiu o interesse em identificar e analisar os principais riscos dentro de um 

laboratório de química do Campus Central da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

(UERN) no ano de 2019, sendo selecionado como objeto de estudo o Laboratório de Catálise, 

Ambiente e Materiais. 

 

2. Riscos ambientais 

 

Segundo a Norma do Ministério do Trabalho e Emprego – NR 09: Programa de 

Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) (2014) consideram-se riscos ambientais “os agentes 

físicos, químicos e biológicos existentes nos ambientes de trabalho que, em função de sua 

natureza, concentração ou intensidade e tempo de exposição, são capazes de causar danos à 

saúde do trabalhador”. 

Está descrito na NR 09 que os agentes físicos são as diversas formas de energia a qual 

os trabalhadores possam estar expostos e que possam ocasionar acidentes ou doenças do 

trabalho. Em relação aos agentes químicos, define como as substâncias, compostos ou produtos 

que possam penetrar no organismo pela via respiratória, pelo contato ou ser absorvidos pelo 

organismo através da pele ou por ingestão (MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, 

2014). Por último, tem os agentes biológicos que a NR 09 não os define, porém cita exemplos: 

“[...] bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários, vírus, entre outros” (MINISTÉRIO DO 

TRABALHO E EMPREGO, 2014, p.1). 

Na literatura existe melhores definições sobre os agentes citados, também inclui mais 

duas categorias, que são os agentes ergonômicos e os agentes de acidentes. Segundo Ponzetto 

(2007) apud Arruda (2015, p. 19), a existência de agentes ergonômicos acontece quando há 

precárias condições de trabalho, afetando o bem-estar do trabalhador, se constituindo num risco 

para sua saúde física e psicológica. Sobre os agentes de acidentes, o autor cita que estão 

relacionadas as atividades que envolvam “máquinas, equipamentos, instrumentos, materiais, 

ferramentas, edificações, eletricidade ou armazenamento que possam trazer danos aos 

funcionários”.  

Os agentes ambientais geram riscos ambientais. Depois que esses agentes ambientais 

foram identificados no espaço estudado é possível fazer uma exibição deles através do mapa de 

riscos. Os riscos são representados por cores e círculos, então as cores classificam o risco de 

acordo com o seu respectivo agente, e já os círculos identifica o local na planta onde o risco 

está presente e a intensidade do risco, podendo ele ser grande, médio ou pequeno (ARRUDA, 

2015).  

A Tabela 1, traz quais são as cores correspondentes para cada tipo de agente e a sua 

proporção dos riscos. 
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Tabela 1: Tipos de agentes ambientais com suas respectivas cores e proporção de risco. 

 
Fonte: Marcelo Ribeiro, 2017. Disponível em: < https://maiscontroleerp.com.br/mapa-de-risco/>. Acesso em: 22 

maio 2019. 

 

3. Laboratório de química 

 

A construção de laboratórios de ensino de química é uma parte crítica na implantação 

de cursos que envolvem essa área, pois na maioria das vezes as edificações onde atualmente 

estão abrigando os laboratórios inicialmente não foram construídas com essa finalidade.  Então 

como em um laboratório de química, o contato com os agentes que geram riscos é constante, 

principalmente os agentes químicos, a preocupação prioritária nesses locais deve ser a 

segurança (ARRUDA, 2015). 

Os riscos provenientes desses agentes podem ser evitados ou reduzidos, para isso é 

indispensável que todos os acadêmicos, professores e servidores que utilizem o laboratório, 

tenha um conhecimento prévio daquele ambiente, assim como as técnicas de manipulação e 

armazenamento de reagentes e resíduos, da utilização dos equipamentos dispostos no lugar, e 

o uso dos equipamentos de proteção (ARRUDA, 2015). 

 Para evitar a presença de agentes biológicos, é importante também que esse local seja 

limpo e arejado, além de tomar cuidados em relação a meios externos (ARRUDA, 2015). Sendo 

assim, a elaboração de um mapa de riscos em um laboratório de química pode auxiliar os 

usuários a garantir sua segurança durante as atividades exercidas, pois identificando os riscos é 

possível pensar em medidas para evitar ou minimizar os mesmos. 

 

4. Risco ambiental e o desenvolvimento sustentável 

 

Para a engenharia ambiental, a avaliação de riscos ambientais, é um processo pelo qual 

“são identificados, avaliados e quantificados os riscos à saúde humana ou bem de relevante 

interesse ambiental a ser protegido” (SERPA, 2000; 2008 apud (CUNHA; NASCIMENTO; 

PENNAS, 2011, p.7).  

Sobre o desenvolvimento sustentável, esse termo foi definido como o “desenvolvimento 

que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade de as futuras gerações 

satisfazerem as suas próprias necessidades”. Essa definição aconteceu em 1987, no Relatório 

Brundtland, que foi elaborado pela Comissão Mundial da Organização das Nações Unidas 
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(ONU) sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, também conhecido como Relatório “Nosso 

Futuro Comum” (BENJAMIM, 2014, p.25).  

No segundo capítulo de “Nosso Futuro Comum”, é feita uma referência direta ao risco, 

em que uma recomendação essencial é a administração da tecnologia com o objetivo de evitar 

a poluição e a reduzir os riscos associados (CUNHA; NASCIMENTO; PENNAS, 2011). Então 

conhecer os riscos para conseguir minimizá-los não é algo recente, desde a década de 80, se 

falava sobre administrar a tecnologia para se ter um ambiente de trabalho seguro. 

Outro tópico relevante para se comentar é em relação a saúde do trabalhador, que 

segundo a portaria Nº 1.823, de 23 de agosto de 2012, que institui a Política Nacional de Saúde 

do Trabalhador e da Trabalhadora, em seu artigo 2, diz que:  

 
A Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora tem como 

finalidade definir os princípios, as diretrizes e as estratégias a serem observados 

pelas três esferas de gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), para o 

desenvolvimento da atenção integral à saúde do trabalhador, com ênfase na 

vigilância, visando a promoção e a proteção da saúde dos trabalhadores e a redução 

da morbimortalidade decorrente dos modelos de desenvolvimento e dos processos 

produtivos (BRASIL, portaria Nº 1.823, de 23 de agosto de 2012, p.1). 

 

As ações focadas na saúde do trabalhador descritas na lei citada anteriormente podem 

ser entendidas como um conjunto de ações direcionadas à efetivação do desenvolvimento 

sustentável considerando as condições socioambientais relacionadas ao trabalho, ou seja, para 

o trabalhador está em um ambiente de trabalho seguro é necessário ter conhecimento dos riscos.  

 

5. Metodologia 

5.1 Caracterização da área de estudo 

 

Está pesquisa foi realizada em um dos 27 laboratórios da Faculdade de Ciências Exatas 

e Naturais (FANAT), do Campus central da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

(UERN), localizada no município de Mossoró/RN, na rua Professor Antônio Campus, s/n, BR 

110, KM 48, no bairro Costa e Silva (DEPARTAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL, 2016; 

UERN, 2018; BEZERRA, 2019). 

O laboratório selecionado como objeto de estudo foi o Laboratório de Catálise, 

Ambiente e Materiais (LACAM). Possuí uma área de 56 m², onde são desenvolvidas atividades 

nas áreas de análise e monitoramento de propriedades físico-químicas da água e de 

desenvolvimento e análise da qualidade de biocombustíveis. O LACAM é administrado por 

três professores e conta com a participação em média de 15 alunos (as) envolvidos(as) em 

projetos desenvolvidos na unidade (UERN, 2018). 

O LACAM possuí 01 analisador termogravimétrico e calorímetro exploratório 

diferencial (TG/DSC), 01 analisador termogravimétrico SDTA (TG/DTA/DSC), 01 

condutivímetro portátil, 01 auto-clave; 01 sistema de extração Soxlet em série, 01 refrigerador, 

dentre outros equipamentos (UERN, 2018). 

 

5.2 Procedimentos metodológicos 

 

 Este estudo emprega a pesquisa bibliográfica, Pizzani et al (2012, p.56) esclarece que a 

“pesquisa bibliográfica é um trabalho investigativo minucioso em busca do conhecimento e 
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base fundamental para o todo de uma pesquisa”, e o estudo de caso para compreender melhor 

as particularidades do referido laboratório.  

Utiliza-se de registros fotográficos para as observações dos possíveis riscos 

identificados in loco, além do uso de entrevista semiestrutura, gravada e transcrita, com o um 

dos três coordenadores do laboratório, realizada no dia 21 de maio de 2018, para saber um 

pouco mais das atividades desenvolvidas e o histórico de possíveis acidentes.  

 

6. Resultados e discussão 

 Em entrevista realizada com um dos coordenadores do LACAM, no dia 21 de maio de 

2019, ele ressaltou os riscos mais comuns no cotidiano do Laboratório, pois como afirmou 

“todo laboratório químico inclui riscos, o nosso não é a exceção” (ENTREVISTADO, 2019, 

não paginado).  

Existem riscos desde a exposição a produtos químicos, intoxicações agudas e crônicas, 

incêndios, contaminação por inalação, contato com a pele, entre outros. Como afirma Faria et 

al (2011, p.242) “durante a jornada de trabalho, os funcionários do laboratório estão 

continuamente expostos a situações de risco, que podem gerar danos à sua saúde” 

 O coordenador entrevistado ainda alerta que estes riscos são intensificados devido à 

ausência de uma infraestrutura adequada as instalações do LACAM, dois exemplos citados são: 

a inexistência de uma porta de saída em lado oposto a entrada do Laboratório e as instalações 

elétricas que não suportam as voltagens dos equipamentos utilizados. 

 A instalação elétrica inadequada ao suporte do LACAM foi o perigo mais citado pelo 

coordenador, por conta do risco potencial a incêndios, dos quais já ocorreram algumas vezes, 

queimando cerca de 5 tomadas (FIGURA 1). Como medida protetiva os alunos são orientados 

a utilizarem equipamentos acima de 5 volts por vez, para evitar o aquecimento dos fios e caso 

mesmo assim precipite um início de incêndio acima de 20 cm de lavareda devem-se retirarem 

do Laboratório, desligarem o disjuntor e procurarem ajuda, abaixo deste limite os próprios 

alunos são preparados a responderam. 

Como alerta Oliveira, Souza e Oliveira (2018, não paginado) “treinamentos são 

fundamentais a professores e técnicos para que saibam como proceder em casos de acidentes. 

Os alunos também devem estar comprometidos com o que lhes é repassado em termos de 

segurança para assim, minimizar os riscos envolvidos” 
 

Figura 1:Tomadas do LACAM 

 
Fonte: Acervo dos autores, 2019. 
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  Enquanto a está situação, o coordenador expressou bastante preocupação, pois a UERN 

deveria possuir uma brigada de incêndio, no entanto não disponibilizam um extintor ao 

LACAM e nem mesmo no corredor onde estar localizado, o que demonstra a ausência de uma 

resposta direta ao risco potencial de incêndios. 

 Outro fator preocupante é o armazenamento dos produtos químicos, o LACAM possui 

de 500 a 600 litros de reagentes que deveriam ser armazenados em um almoxarifado separado 

do Laboratório, porém pela ausência deste, todos os produtos ficam guardados dentro do 

próprio LACAM. 

 Como medida preventiva, todos os produtos são separados, classificados e etiquetados 

por uma ficha de segurança que incluem sua toxidade, alguns são guardados em armários e 

outros em uma geladeira, a depender da temperatura em que cada um deva ser armazenado 

(FIGURA 2). Estes produtos podem causar riscos desde a incêndios a intoxicação por inalação 

e contato. 
 

Figura 2: Organização das substâncias químicas 

 Fonte: Acervo dos autores, 2019. 

 

 Quanto ao contato com a pele, a única medida protetiva que possuem é o conhecimento 

dos produtos, pois o LACAM também não possuem chuveiros para olhos e corpos, apenas uma 

pia para lavagem de mãos. Além dos próprios equipamentos de segurança, tais como: roupas 

adequadas, jalecos, máscaras, luvas, óculos e uma capela (FIGURA 3). 
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Figura 3: Equipamentos de Segurança do Laboratório 

 
Fonte: Acervo dos autores, 2019. 

 

 

 As embalagens dos produtos utilizados são lavadas em uma pia de 70 cm para evitar 

respingo nos olhos (FIGURA  4) e em seguida separadas e guardadas para serem recolhidas por 

uma empresa que leva para o estado de Recife. 

 
Figura 4: Pia para lavagem 

 
Fonte: Acervo dos autores, 2019. 

  

No LACAM também é realizado um controle periódico de pragas, principalmente 

cupins que ao entrarem em contanto com reagentes. químicos podem ocasionar em incêndios. 
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 Com a leitura prévia sobre métodos de identificação e análise de risco, com a visita ao 

laboratório para observações, com as perguntas respondidas por um dos coordenadores e com 

os registros fotográficos obtidos dos espaços, foi possível planejar e construir um Mapa de 

Riscos (FIGURA 5) essencial para a visualização, identificação e classificação dos riscos.  

Figura 5: Mapa de Riscos do Laboratório de Química 

 
Fonte:  Elaborado pelos Autores, 2019 

Um mapa de riscos pode ser construído a partir da análise de um dos colaboradores da 

organização ou, nesse caso, do Laboratório observado. Cada informação deve ser considerada 

para fins de planejamento e execução de ações que visem a prevenção dos riscos analisados 

como uma forma de fiscalização já que: 
 É de extrema importância realizar um levantamento sobre os principais problemas 

enfrentados neste ambiente e propor soluções que minimizem e/ou evitem acidentes, 
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os quais podem resultar em transtornos sem precedentes para professores, alunos e 

para a própria instituição.” (OLIVEIRA; SOUZA; OLIVEIRA, 2018, não paginado). 

 

 No laboratório os riscos predominantes são de origem química, por se tratar de um 

laboratório de ensino da química. Como observado também em fotos, o mapa nos ajuda a 

compreender que os Riscos Químicos em elevadas proporções em diferentes ambientes do 

laboratório, desde o espaço de entrada e saída, até o local de armazenamento de substâncias 

quimicas, são os mais presentes e que necessitam de mais atenção para um correto 

gerenciamento de riscos. Neste caso, deve se priorizar também o uso dos equipamentos de 

segurança em laboratório químico (OLIVEIRA; SOUZA; OLIVEIRA, 2018). 

 Os riscos que envolvem acidentes com arranjo físico, luminação, eletricidade e incêndio 

são os que sucedem os riscos químicos em razão da proporção, encontrados em diferentes locais 

do laboratório. São observados na própria instalação elétrica, sem reparos e com danificações, 

e também nos ambientes para lavagem de subtâncias. Observou-se a presença de riscos físicos 

em pequenas proporções em dois diferentes ambientes do Laboratório de ruídos. 

 Quanto aos Riscos Ergonômicos foi observado principalmente em uma área próxima à 

entrada do LACAM onde os alunos se reúnem para desenvolverem algumas atividades nos 

computadores. Já o Risco Biológico que foi identificado é onde ocorre a maior incidência de 

cupins, do qual é realizado um controle periódico. 

 Treinamentos para professores, técnicos e alunos envolvendo o uso apropriado e seguro 

das substâncias químicas encontradas no LACAM. além de treinamentos de primeiros socorros 

em casos de eventuais acidentes são de fundamental importância, pois além de apresentar 

inúmeras substâncias químicas armazenadas em locais inadequados o laboratório não possui 

ambientes de lavagem para casos de emergência e acidentes extremos.   

É necessário ressaltar a importância de um Programa de Gerenciamento de Resíduos 

Químicos para os laboratórios da UERN semelhantes ao LACAM, com treinamentos 

específicos para todos os colaboradores em prática no laboratório. E atualização de mapas de 

risco, já que outros riscos podem surgir e outros podem ser resolvidos com um correto 

gerenciamento, levando em conta aspectos temporários dos riscos (ARRUDA, 2015). 

 

7. Considerações finais 

 

Para auxiliar e nortear as atividades de gerenciamento, o mapa de riscos assume um 

papel de ferramenta ou instrumento fundamental para identificação, classificação e 

espacialização dos riscos em um determinado local, num determinado tempo. No LACAM os 

principais riscos encontrados estão relacionados a estrutura precária e inadequada para 

armazenar equipamentos de trabalho e produtos químicos perigosos, fator que acarreta riscos 

químicos para quem frequenta e utiliza o laboratório.  

A curto prazo, a medida essencial para amenizar a situação de riscos é realizar 

treinamentos, com os alunos, técnicos e professores, de como proceder nas práticas e 

experimentos da forma mais segura possível de acordo com a realidade do laboratório. É 

imprescindível o uso de EPIs adequados e também manter sempre atualizada a identificação 

dos principais riscos. Destaca-se também aqui a importância de cada colaborador saber realizar 

primeiros socorros em caso de emergência de acordo com as possíveis falhas encontradas.  

O Mapa de riscos pode ser feito, com o mesmo objetivo em outros laboratórios e espaços 

de ensino-aprendizagem da UERN e pode também se complementar com outras ferramentas de 

identificação e análise de riscos. 
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Resumo 

A região Semiárida ocupa considerável parte do território do Nordeste Brasileiro, que possui 

características singulares como a pouca disponibilidade de água, bem como a baixa 

pluviosidade, tendo sido criado ao longo da história programas para dirimir os efeitos 

provocados pelas secas. Com o exposto, objetivou-se com esta pesquisa, apresentar aspectos da 

criação e formação da Articulação Semiárido Brasileiro – ASA, bem como apresentar as 

Tecnologias Sociais desenvolvidas pela Articulação. Para a realização da pesquisa, utilizou-se 

de ampla pesquisa bibliográfica e documental. Com a obtenção dos dados, constatou-se que ao 

longo de dezesseis anos de existência, a ASA está conseguindo implantar na região semiárida 

brasileira, um número bastante significativo de Tecnologias Sociais, tanto para uso humano, 

como o abastecimento de água dedicado a pequenos cultivos na residência dos beneficiados, 

como para dessedentação animal. 

  

Palavras-Chave: ASA. P1MC. Convivência com o semiárido. 

 

Abstract 

The semi-arid region occupies a considerable part of the territory of the Brazilian Northeast, it 

has singular characteristics such as low availability of water and low rainfall. Throughout 

history, programs have been created to deal with the effects caused by droughts. With the above, 

this research aimed to present aspects of the creation and formation of the Articulação 

Semiárido Brasileiro - ASA, as well as to present the Social Technologies developed by the 

Articulation. For the accomplishment of the research, extensive bibliographical and 

documentary research was used. With the obtaining of the data, it was verified that during its 

sixteen years of existence, the ASA is managing to implant in the Brazilian semiarid region, a 

significant number of Social Technologies, both for human use, as well as the water supply 

dedicated to small crops in the residence of the benefited ones, as for animal watering. 

 

Key Words: ASA. P1MC. Coexistence with the semi-arid. 

 

 

1. Introdução 

 

A seca é um fenômeno natural típico de áreas semiáridas. E no Brasil, o semiárido ocupa 

uma superfície de aproximadamente 969.589,4 km² (BRASIL, 2005), que envolve, além da 

região Nordeste localizada na maior parte dele, o Norte de Minas Gerais, o Nordeste representa 
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18,3% do território brasileiro onde vivem 28,9% da população, a segunda região mais populosa 

(LIMA et al, 2012; LEITE e SOUZA, 2012) e também a região semiárida mais povoada do 

mundo (CORREIA et al, 2011).  

No que diz respeito à disponibilidade hídrica, considerando o contexto internacional, o 

Brasil tem posição privilegiada. Apenas a Amazônia detém 74% dos recursos hídricos 

superficiais e é habitada por menos de 5% da população brasileira (MARENGO, 2008). Por 

outro lado, destaca-se a região Nordeste que possui baixa disponibilidade de água. Enquanto a 

média anual de chuva em mais de 90% do território brasileiro é de mil a mais de 3 mil mm por 

ano, na região Nordeste esse número varia entre 300 a 800 mm (REBOUÇAS, 1997).  

Com o proposito de diminuir os efeitos das secas, em 1909 foi criada pelo Estado, a 

Inspetoria de Obras Contra as Secas (IOCS) que futuramente iria transforma-se no 

Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS). Esta instituição passou a 

delimitar, em 1930, uma área poligonal a partir da incidência de secas no país, cujo objetivo era 

orientar políticas públicas específicas para essa região. O chamado Polígono das Secas foi 

redefinido em 2005 pelo Ministério da Integração Nacional passando a abranger mais áreas e 

ampliando também a ação governamental (VIANA, 2013).  

No entanto, a ação estatal no âmbito do Polígono das Secas foi marcada por iniciativas 

desassociadas da realidade própria da região semiárida, conforme é exposto por Malvezzi 

(2007, p. 67), segundo o autor: “a opção governamental, desde o início, foi por grandes obras”, 

como açudes e barragens. Malvezzi (2007) aponta também que o DNOCS não democratizou o 

acesso à água, muito embora grandes obras tenham sido feitas, os benefícios destas não 

chegaram às populações mais pobres.  

Dessa maneira, o paradigma de combate à seca que norteou as políticas públicas na região 

Nordeste passa a ser confrontado com o paradigma da “Convivência com o Semiárido”. Ao 

abordar a temática, Silva (2003) aponta que estas não se tratam apenas de opções políticas 

diferentes quanto a uma problemática regional, para o autor, estas duas perspectivas “do 

combate à seca e da convivência com o semiárido”, estão estreitamente articuladas com 

diferentes paradigmas de desenvolvimento que informam as percepções sobre aquela realidade, 

selecionam os problemas e os seus enfoques específicos e indicam os modelos válidos de 

intervenção na superação de seus problemas.  

Nesse contexto de mudanças de paradigmas, em 1993 entidades organizadas, como a 

Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG), Movimento Sindical 

dos Trabalhadores Rurais (MSTR), ocuparam a sede da Superintendência do Desenvolvimento 

do Nordeste (SUDENE) em Recife, com o fim de exigir do governo providências imediatas 

para combater a fome e a falta d’água na região Nordeste (SILVA et al, 1996).  

A partir dessa ocupação, a proposta de convivência com o semiárido ganhou impulso. No 

final da década de 1990, durante a III Conferência das Partes da Convenção das Nações Unidas 

de Combate à Desertificação (COP III), em Recife-PE, em um Fórum paralelo formado por 

organizações da sociedade civil (SILVA, 2003) é lançada a Declaração do Semiárido, Carta 

Política da qual é criada a Articulação Semiárido Brasileiro (ASA) (ASA, 2015).  

Inicialmente a ASA é uma entidade política criada pela sociedade civil organizada e 

movimentos sociais, representada juridicamente pela Associação Programa Um Milhão de 

Cisternas (AP1MC), criada em 2002 (ASA, 2015). 

Com a proposta de convivência com o semiárido em contraposição ao “combate à seca” a 

ASA lança uma ação objetivando executar mecanismos capazes de fazer com que as famílias 

passem a conviver, de maneira autônoma, com as características intrínsecas da região 

semiárida, isto é, a pouca disponibilidade de água. A estratégia principal no âmbito dessa 
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concepção de convivência foi o armazenamento de águas pluviais captadas do telhado da 

residência dos beneficiados em cisternas de placas construídas, inicialmente por meio de 

mutirões locais (ASA, 2015).  

Ao utilizar-se de cisternas de placas, o mecanismo de atuação da ASA baseou-se também 

na apropriação e reaplicação de Tecnologias Sociais, que compreende produtos, técnicas ou 

metodologias, reaplicáveis e desenvolvidas em interação com a comunidade e orientadas à 

transformação social (BARROS, 2009).  

Nesse sentido, a ASA fundamenta sua existência, principalmente, em ações e programas 

que contemplem o semiárido, diferenciando-se das outras políticas públicas e programas 

governamentais que se desenvolve na Região Nordeste. Além do programa P1MC, há outras 

ações implantadas pela ASA como o Programa Uma Terra Duas Águas (P1+2), Cisterna nas 

Escolas e Sementes do Semiárido (ASA, 2015).  

Diante do exposto, objetiva-se com este artigo trazer a formação e organização da 

Articulação Semiárido Brasileiro (ASA), que possui bastante protagonismo com a atuação de 

projetos e a construção de Tecnologias Sociais para o acesso à água na região semiárida 

brasileira, bem como, apresentar as Tecnologias Sociais trabalhadas pela ASA. A proposta 

desse tema surgiu a partir da revisão bibliográfica realizada em Dissertação de Mestrado em 

2017, vinculada ao Programa de Desenvolvimento e Meio Ambiente (PRODEMA). 

 

2. Contextualizando o clima semiárido e suas peculiaridades 

 

Segundo as lições de Ayoade (1996), pode-se afirmar que o clima sobre uma localidade é 

a síntese de todos os elementos climáticos em uma combinação de certa forma singular, 

determinada pela interação dos controles e dos processos climáticos, por isso, existe uma 

variedade de climas ou de tipos climáticos reinantes sobre a superfície terrestre e, dentre os 

modelos de classificação climática, destaca-se o mais popular, proposto por Köppen, tal 

classificação é feita a partir da pressuposição de que a vegetação natural de cada região é uma 

expressão do clima que nela prevalece. 

Nesse modelo, existem cinco grupos climáticos principais, reconhecidos como a base para 

caracterizar as temperaturas: “Climas tropicais chuvosos; Climas secos; Climas temperados 

chuvosos e moderadamente quentes e Climas frios com neve-floresta” (AYOADE, 1996, p. 

232). 

Tomando como parâmetro o modelo de Köppen, os climas tropicais semiáridos e áridos 

são encontrados em torno das latitudes 20-30º Norte e Sul do Equador, em que as taxas de 

evaporação são muito altas, enquanto a precipitação é muito baixa e insuficiente para sustentar 

o crescimento de densa vegetação além do que, no clima tropical semiárido a precipitação 

pluvial anual é de pelo menos 250 mm (AYOADE, 1996). 

De acordo com Ab’Saber (2003, p. 83) “o domínio das caatingas brasileiras é um dos três 

espaços semiáridos da América do Sul”, segundo o autor, este fato “o caracteriza como um dos 

domínios de natureza de excepcionalidade marcante no contexto climático e hidrológico de um 

continente dotado de grandes e contínuas extensões de terras úmidas”. 

O prolongado período seco anual – que corresponde a uma parte do outono, ao inverno 

inteiro e à primavera em áreas temperadas – acentua o calor das depressões interplanálticas 

existentes além ou aquém do alinhamento de terras altas da Chapada do Araripe (800 a 1000 

m) e do Planalto da Borborema (670 a 1100 m), dessa maneira, do norte do Ceará ao médio 

inferior do São Francisco, do norte do Rio Grande do Norte ao interior de Pernambuco, de 
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Alagoas e de Sergipe, em faixas sublitorâneas da Bahia até o sertão de Milagres, no munícipio 

de Amargosa, instaura-se o império da aridez sazonal (AB’SÁBER, 2003). 

As características edafoclimáticas da região Nordeste são semelhantes às de outras regiões 

semiáridas quentes do mundo, possuindo secas periódicas e cheias frequentes dos rios 

intermitentes, além de solos de origem cristalina, arenosos, rasos, salinos e escassos em 

elementos minerais e matéria orgânica, como também, solos pouco permeáveis, sujeitos à 

erosão e, portanto, de mediana fertilidade natural (BEZERRA, 2002). 

As secas são caracterizadas tanto pela ausência e escassez quanto pela alta variabilidade 

espacial e temporal das chuvas, não é rara na história da região a sucessão de anos seguidos de 

seca, no entanto, a limitação hídrica ocorre anualmente devido ao longo período seco que leva 

à desperenização dos rios e riachos endógenos e a reduzida capacidade de absorção de água da 

chuva no solo é dificultada em virtude do relevo alterado e dos solos rasos e pedregosos 

(SILVA, 2007), paisagem bastante comum de ser vista no Nordeste brasileiro e demais estados 

em que o clima semiárido faz-se presente.  

Com a predominância da região semiárida no Nordeste brasileiro, muitas das ações estatais 

foram pautadas a partir desse aspecto, ocorrendo significativa mudança entre as décadas de 

1990 e início dos anos 2000, em que o paradigma de combate à seca que norteou as políticas 

públicas direcionadas para a região Nordeste foi sendo superadas pelo paradigma da 

“Convivência com o Semiárido” e é nesse contexto de transição que se deu a surgimento da 

Articulação Semiárido Brasileiro (ASA), que será visto no tópico a seguir. 

 

3. O surgimento da Articulação Semiárido Brasileiro (ASA) 

 

As secas do Nordeste são conhecidas há bastante tempo e nos últimos 150 anos, a atenção 

conferida pelo governo central ao Nordeste passou a depender fortemente das variações 

climáticas, quando transformadas em secas (CARVALHO, 2009).  

Para Assis (2012), historicamente e socialmente, o Nordeste tem sido marcado por uma 

ação estatal autoritária, conhecida pela ênfase na construção de açudes, conjugada com ações 

emergenciais assistencialistas, como a distribuição de alimentos; pelo autoritarismo estatal na 

definição das alternativas a serem utilizadas para o combate à seca e; pela apropriação privada 

de investimentos públicos por parte de oligarquias. Segundo o autor, essas ações acabam 

gerando a concentração de poder econômico e político pelo controle do acesso à água e à terra, 

em que ocorre um verdadeiro comércio de interesses, através da problematização das secas. 

Importante destacar que na década de 1990 ocorreram dois importantes acontecimentos 

relacionados com as políticas públicas até então direcionadas ao Nordeste para o combate à 

seca. Silva (2007) destaca que na seca de 1992/1993 houve uma mudança qualitativa na reação 

da sociedade civil organizada, com ênfase em pressionar o Governo federal por ações imediatas 

e cobrando a elaboração de um plano de ações permanentes no semiárido: 

Em maio de 1993, trabalhadores rurais organizados pelo movimento sindical rural, 

associações, cooperativas e organizações não governamentais (ONGs) realizaram ato público 

em Recife e ocuparam a sede da Sudene, exigindo providencias imediatas na situação de seca 

e ações permanentes para o desenvolvimento do semiárido. Com a criação do Fórum Nordeste, 

composto por mais de trezentas organizações da sociedade civil da Região, foi elaborada uma 

proposta de Ações Permanentes para o Desenvolvimento do Nordeste Semiárido Brasileiro, 

centrada no fortalecimento da agricultura familiar, no uso sustentável dos recursos naturais e 

na democratização das políticas públicas (SILVA, 2006, p. 79). 
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O segundo importante acontecimento deu-se no ano de 1999, no período de novembro em 

que acontecia em Recife a III Conferência das Partes da Convenção das Nações Unidas de 

Combate à Desertificação (COP III), como as ONG’s a princípio não tinham espaço para falar 

nas plenárias da ONU, resolveram então organizar um fórum paralelo, para dar espaço as 

discussões da sociedade civil.  

Durante a organização desse evento paralelo, começa a se articular a ASA, primeiro com 

poucas organizações, que desde julho de 1999 estavam envolvidas na preparação do fórum 

paralelo, depois como uma grande reunião, com 65 participantes de 11 estados, a ASA se 

constituiu com um caráter de promotora do desenvolvimento regional, como um fórum de 

organizações da sociedade civil para lutar pelo desenvolvimento social, econômico, politico e 

cultural. O marco da criação da ASA deu-se com a apresentação da Declaração do Semiárido 

lançada durante o fórum paralelo de discussão, “a ASA se apresenta como resultado da reunião 

de centenas de entidades da sociedade civil preocupadas com a elaboração de propostas de 

desenvolvimento sustentável para o semiárido” (ASA apud FERREIRA, 2009, p. 62). 

Portanto, afirma-se que a ASA é uma entidade política. Conforme trecho abaixo é possível 

perceber os vários movimentos sociais e integrantes da sociedade civil que fizeram parte da 

constituição da ASA: 

 

Nós da sociedade civil, mobilizada desde o mês de agosto através da 

Articulação no Semi-Árido; nós que, nos últimos meses, reunimos 

centenas de entidades para discutir propostas de desenvolvimento 

sustentável para o semiárido; nós dos Sindicatos de Trabalhadores 

Rurais, das Entidades Ambientalistas, das Organizações Não 

Governamentais, das Igrejas Cristãs, das Agências de Cooperação 

Internacional, das Associações e Cooperativas, dos Movimentos de 

Mulheres, das Universidades; nós que vivemos e trabalhamos no 

semiárido; nós que pesquisamos, apoiamos e financiamos projetos no 

Sertão e no Agreste nordestinos, queremos, antes de mais nada, lançar 

um grito que não temos sequer o direito de reprimir: QUEREMOS 

UMA POLÍTICA ADEQUADA AO SEMI-ÁRIDO! (ASA, 1999, p. 

2). 

 

A Declaração do Semiárido é também um instrumento de rompimento com a ordem social 

anteriormente vigente, despiu-se de conceitos ultrapassados e com as políticas públicas e 

programas sociais advindo dos mesmos, em contrapartida mostrou que tipo de desenvolvimento 

pode ser o mais adequado, para a região Semiárida Brasileira. 

Para promover o desenvolvimento desta região, foi lançando juntamente com a Declaração 

do Semiárido “um programa de convivência com o semiárido” que tem como fundamento duas 

premissas: “a conservação, uso sustentável e recomposição ambiental dos recursos naturais do 

semiárido e a quebra do monopólio de acesso à terra, água e outros meios de produção” (ASA, 

1999, p. 2), vindo a ser conhecido popularmente como o Programa Um Milhão de Cisternas. 

Para tal, este Programa constitui-se também de “seis pontos principais: conviver com as 

secas, orientar os investimentos, fortalecer a sociedade, incluir mulheres e jovens, cuidar dos 

recursos naturais e buscar meios de financiamentos adequados” (ASA, 1999, p. 2). É importante 

destacar também, que a ASA utiliza-se de Tecnologias Sociais (que será visto com mais 

detalhes em tópico próprio) para a implantação dos Programas por ela trabalhados. 
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De acordo com Silveira e Cordeiro (2010, p. 12) “a ASA defende que a água é um direito 

de toda cidadã e todo cidadão, assim como aponta a necessidade de promover o 

desenvolvimento sustentável na região tendo como base a boa convivência com o meio 

ambiente”. Juntamente com a descentralização e democratização do acesso a água, a ASA 

intenta promover a cidadania, que para Dagnino (1994) está intrinsecamente ligada à 

experiência concreta dos movimentos sociais. 

Com o fim de melhor expor os aspectos de organização da Articulação Semiárido 

Brasileiro, o tópico a seguir trata mais detalhadamente desse assunto. 

 

4 Aspectos organizacionais da Articulação Semiárido Brasileiro 

 

Inicialmente a ASA caracteriza-se por ser uma entidade política que não possui natureza 

de pessoa física ou jurídica, e para apoiá-la legalmente foi criada, em 2002, a Associação 

Programa Um Milhão de Cisternas (AP1MC), pessoa jurídica de direito privado, sem fins 

lucrativos, de caráter beneficente, educacional, ambiental e filantrópico, sendo qualificada 

como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), junto ao Ministério da 

Fazenda (ASA, 2015).  

Como entidade política, um dos principais espaços de discussões da ASA ocorre nos 

Encontros Nacionais da ASA (EnconASAs), sendo este um importante momento de debate 

político-organizativo da rede, onde se formulam e propõem políticas e ações de 

desenvolvimento para o Semiárido pautadas na proposta de convivência com o semiárido, 

participam também dos EnconASAs delegados eleitos de todos os estados que compõem a ASA 

e convidados, que são os parceiros que têm apoiado a ASA na sua intervenção política (ASA, 

2016).  

O primeiro encontro da EnconASA ocorreu no ano de 2000 na cidade de Igarassu-PE, e 

teve como objetivo discutir a falta de acesso à água. Na época, a estratégia definida foi 

desenvolver ações sistemáticas que pudessem garantir água para as famílias sertanejas, mas não 

de forma assistencialista (ASA, 2016).  

Como resultado desse encontro foi formado um grupo de trabalho, intitulado de GT 

Cisternas. Esse grupo, em conjunto com a coordenação provisória da ASA, desenhou o 

Programa Um Milhão de Cisternas (P1MC) e a carta de princípios da ASA, importante 

documento que foi aprovado e lançado durante esse evento (ASA, 2016).  

E desde o primeiro encontro já ocorreram oito edições, em que o foco do debate é fortalecer 

as estratégicas de convivência com o semiárido e sedimentar as políticas públicas implantadas 

na região. Importante destacar que sempre ao final do evento (EnconASA) é lançada uma carta 

política construída a partir das discussões e necessidades vislumbradas no decorrer do evento. 

Nesse contexto, entre os dias 21 a 25 de novembro de 2016 ocorreu no município de Mossoró, 

interior do estado do Rio Grande do Norte o IX EnconASA que teve como tema central “Povos 

e territórios, construindo e transformando o Semiárido”. Em diversas mesas de debate, 

discutiram-se as modificações propiciadas pela ASA após dezesseis anos de atuação no 

semiárido brasileiro.  

Nessa ocasião, foram destacados os direitos conquistados, bem como sublinhados aqueles 

que vêm sendo ameaçados. Ao final do evento foi lançada a Carta do IX Encontro Nacional da 

Articulação Semiárido Brasileiro (ASA), onde se propôs a manutenção das Políticas de 

Convivência com o Semiárido, a seguir, imagem do evento: 
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Figura 01 – IX EnconASA em Mossoró-RN 

 
Fonte: ASA (2017).  

 

No que diz respeito aos quesitos de organização e administração da Articulação Semiárido, 

Santos et al (2009) expõem que, dado o caráter inovador do P1MC, a Articulação desenhou 

uma proposta de arquitetura institucional, modelo conceitual, metodológico e gerencial 

ajustado às exigências de um processo participativo. Segundo os autores, para tanto, foi 

elaborada uma configuração conceitual específica considerando que a sua concepção, processo 

de preparação e gerenciamento foi fundamentado em ampla mobilização e envolvimento de 

representantes da sociedade civil, significando que os exemplos tanto governamentais como 

não governamentais existentes, seriam insuficientes para cumprir os objetivos a que se propôs.  

Os autores Santos et al (2009) ainda apontam para outro importante aspecto, a ação básica 

da ASA tende a ser aquela de incentivar a criação e/ou apoiar o surgimento de grupos de base 

que sejam instrumentos da organização das pessoas, investindo na sua formação, segundo os 

autores, o Programa P1MC é formado por seis componentes: mobilização, controle social, 

capacitação, comunicação, fortalecimento institucional da sociedade civil e a construção de 

cisternas.  

No que diz respeito a gestão dos recursos, espera-se que esta possa ser integralmente 

assumida pelas organizações da sociedade civil que participaram da elaboração da ASA, e para 

que isso ocorra, foi criada uma estrutura de gestão baseada em cinco princípios: 

descentralização, participação e parcerias, transparência, flexibilidade e simplicidade, além do 

princípio da corresponsabilidade (ASA, 2001 apud FERREIRA, 2008). 

A capacidade operativa da ASA previu a implantação de 64 Unidades Gestoras (UGs), 

distribuídas por microrregiões do semiárido, cada instância operacional exerce a função de 

captação e alocação de recursos em nível federal, estadual, municipal, da contrapartida das 
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famílias e de financiadores externos a exemplo de órgãos de cooperação internacional 

(SANTOS et al, 2009), conforme visualizado na Figura 06 elaborado pelos autores Santos et al 

(2009) em que visualiza-se a trama da obtenção de recursos da ASA: 

 

Figura 02 – Ilustração de obtenção de recursos da ASA 

 
Fonte: Fonte: Santos et al (2009 apud ASA, 2003).  

 

A Articulação Semiárido e as ASAs Estaduais – Unidade Gestora Central, não podem 

exercer funções executivas no P1MC, para tanto, são as instituições vinculadas à ASA que 

executam o projeto, como pessoas jurídicas autônomas e por meio de mandatos e para a escolha 

dessas organizações são observados os critérios básicos a seguir: possuir experiência 

comprovada na construção de cisternas ou em ação correlata, existir juridicamente há mais de 

três anos, ter vínculo com a ASA (e, portanto, assinar a carta de princípios da articulação), ter 

caráter apartidário e demonstrar atuação política no semiárido e não puramente técnica (ASA, 

2001; PEREIRA, 2008 apud FERREIRA, 2008).  

Com esse processo e implantação participativa do Programa, a ASA teve por intuito criar 

uma forma nova de atuação no semiárido, ou seja, o P1MC é uma proposta de se tentar fazer 

política de uma forma diferente, inovadora, participativa, que não dependa mais da elite local e 

das instâncias de governo que, segundo a própria ASA, são marcadas pelo clientelismo e pela 

corrupção e a solução passa, na visão da ASA, pela mobilização da sociedade civil para o 

acompanhamento e controle das ações, estatais ou não, de promoção do desenvolvimento do 

semiárido (FERREIRA, 2008). 

Com o objetivo inicial de construir “Um Milhão de Cisternas” no semiárido brasileiro foi 

necessário que a ASA estabelece como se daria a obtenção do recurso. Nesse sentido, AP1MC 

(2006) apud Duque (2007), apresenta que o Programa Um Milhão de Cisternas obteve vários 

financiamentos, inclusive do Governo Federal que começou por um projeto piloto (2000-2001) 

financiado pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA), que previu apenas 500 cisternas. Em 

uma segunda etapa – Projeto de Transição (2001-2003) recebeu financiamento da Agência 
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Nacional da Água (ANA) e financiou mais de 12.000 cisternas; o projeto foi confirmado a partir 

de junho de 2003 e obtiveram vários financiamentos, os principais sendo do Ministério do 

Desenvolvimento Social (MDS), Federação Brasileira dos Bancos - Febraban, Oxfam, 

Petrobrás e grande número de pequenos doadores. De acordo com Assis (2012), a cisterna de 

número 0000001 do P1MC foi inaugurada em novembro de 2000, na comunidade de Lagoa 

Grande, em Sobradinho, na Bahia. Importante destacar que cada município constitui uma 

Comissão Municipal, composta pelas associações, sindicatos, igrejas e demais organizações 

locais, conforme vislumbrado no esquema traçado por Santos et al (2009).  

A Comissão Municipal define quais as localidades prioritárias do município e a ordem 

segundo a qual as famílias receberão as cisternas, tendo como critério a necessidade e a urgência 

de cada família, e respeitando a regra de não discriminação política, religiosa, racial e 

ideológica. Para facilitar a prestação de contas e conferir transparência à execução do Programa, 

cada cisterna construída é numerada, fotografada e georreferenciada, além do que, cada família 

participante recebe treinamento para a manutenção e melhor utilização da cisterna 

(FERREIRA, 2008).  

 Um dos objetivos principais da ASA é promover o acesso a água por meio do uso de 

Tecnologias Sociais, nesse sentido, o tópico a seguir apresenta as Tecnologias integrantes do 

Programa Um Milhão de Cisternas (P1MC) e também do Programa Uma Terra Duas Águas 

(P1+2). 

 

5. Programas da asa: programa um milhão de cisternas (P1MC) e o programa uma 

terra duas águas (P1+2) 

 

A ASA fundamenta-se no Programa de Formação e Mobilização Social para Convivência 

com o Semiárido que se desenvolve com o P1MC, seu objetivo é a construção da cisterna de 

16 mil litros da água para consumo humano. 

O programa P1MC, lançado pela ASA no início dos anos 2000, com o objetivo de construir 

um milhão de cisternas na região semiárida brasileira, desde a sua implantação, já construiu 

588.935 (quinhentos e oitenta e oito mil, novecentas e trinta e cinco) cisternas com capacidade 

de armazenamento de 16 mil litros de água, em todos os estados e municípios integrantes do 

semiárido, beneficiando cerca de mais de 2.408,868 (dois milhões quatrocentos e oito mil, 

oitocentas e sessenta e oito) pessoas (ASA, 2015).  

Após o lançamento do P1MC, a ASA decide implantar outro programa, tendo em vista que 

a cisterna do programa anterior (P1MC) garante a água para consumo humano, mas é 

insuficiente para manter pequenos cultivos e a dessedentação animal. A partir disso, a ASA 

lança o Programa Uma Terra Duas Águas (P1+2), em que o “1” significa a Terra e o “2” diz 

respeito às duas águas – para o consumo humano e a destinada para pequena agricultura (ASA, 

2015). Para o recebimento das tecnologias integrantes do P1+2 é necessário, além dos requisitos 

expostos adiante, que o beneficiado já possua a tecnologia social P1MC. 

O programa P1+2 é constituído por sete Tecnologias Sociais, a saber: 1- Cisterna-calçadão; 

2- Cisterna-enxurrada; 3- Barreiro-trincheira; 4- Barraginha; 5- Tanque de pedra ou caldeirão; 

6- Bomba d’água popular e a 7- Barragem subterrânea (ASA, 2015). 

No que diz respeito à estrutura física da cisterna, Pontes (2010) explica que uma cisterna, 

de forma geral, é um reservatório, abaixo do nível do solo, onde se conserva água, mas, segundo 

o autor, “as cisternas de placas do P1MC são reservatórios semienterrados. São construções de 

baixo custo que utilizam técnica simples, tem uma forma cilíndrica e são cobertas” (PONTES, 

2010, p. 100).  
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As figuras a seguir demonstram os programas P1MC, P1+2 e as Tecnologias Sociais que 

integram ambos os Programas, descritas com base em informações veiculadas pela ASA: 

 

Figura 03 – Cisterna de placa de 16 mil litros.  

 
Fonte: ASA (2015). 

 

De acordo com informações divulgadas pela ASA (2015), cada cisterna tem capacidade 

para armazenar 16 mil litros de água, volume suficiente para abastecer uma família de até seis 

pessoas, no período de estiagem que pode chegar a oito meses, o seu funcionamento prevê a 

captação de água da chuva que cai no telhado da casa e escoa para a cisterna através das calhas, 

em todas as cisternas são instaladas bombas manuais para retirada da água, placas de 

identificação, calhas, tampas, coadores, telas de proteção e cadeados, como afirmado em linhas 

anteriores, todas as tecnologias são georreferenciadas. 

 

Figura 04 – Cisterna-calçadão. 

 
Fonte: ASA (2015). 
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Segundo a ASA (2015), a cisterna-calçadão é uma Tecnologia que capta a água da chuva 

por meio de um calçadão de cimento, cerca de 200 m² construído sobre o solo, e com essa área 

do calçadão, é suficiente 300 mm de chuva para encher a cisterna, que tem capacidade para 52 

mil litros, por meio de canos, a chuva que cai no calçadão escoa para a cisterna, construída na 

parte mais baixa do terreno e próxima à área de produção, outra forma de utilizar o calçadão 

dá-se para a secagem de alguns grãos, como feijão e milho, e raspa de mandioca, no período 

invernal a água captada é utilizada para irrigar quintais produtivos, e para a criação de animais. 

 

Figura 05 – Cisterna-enxurrada. 

 
Fonte: ASA (2015). 

 

A Cisterna-enxurrada, de acordo com a ASA (2015), possui capacidade para até 52 mil 

litros de água, e é construída dentro da terra, ficando somente a cobertura de forma cônica acima 

da superfície, nesse sentido, o próprio terreno é usado como área de captação, quando chove, a 

água escorre pela terra e antes de cair para a cisterna, passa por duas ou três pequenas caixas, 

em sequência: os decantadores, os canos instalados auxiliam o escoamento da água para dentro 

do reservatório com a função de filtrar areia e outros detritos que possam seguir com a água, os 

decantadores servem para reter resíduos e impedir o acúmulo no fundo da cisterna e a retirada 

da água é feita por bomba de repuxo manual. 
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Figura 06 – Barreiro-trincheira. 

 
Fonte: ASA (2015). 

 

A imagem acima mostra a tecnologia Barreiro-trincheira, que segundo informações da 

ASA (2015), são tanques longos, estreitos e fundos escavados no solo, o barreiro-trincheira é 

construído em um terreno plano e próximo ao terreno da área de produção, a tecnologia tem a 

vantagem de ser estreita, diminuindo a ação de ventos e do sol sobre a água e isso faz com que 

a evaporação seja menor e a água permaneça armazenada por mais tempo durante o período de 

estiagem, a tecnologia armazena água da chuva para a dessedentação animal e para a produção 

de verduras e frutas. 

 

Figura 07 – Barraginha.  

 
Fonte: ASA (2015). 

 

Informa a ASA (2015), que a Barraginha é uma tecnologia social que têm entre dois e três 

metros de profundidade, com diâmetro entre 12 e 30 metros, é construída no formato de concha 

ou semicírculo e armazena água da chuva por dois a três meses, possibilitando que o solo 

permaneça úmido por mais tempo, a umidade no entorno favorece o plantio de frutas, verduras 
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e legumes, além do que, a tecnologia dá condições para o manejo agroecológico das unidades 

produtivas familiares e mobiliza as famílias para uma ação coletiva. 

 

 

Figura 08 – Tanque de pedra ou caldeirão. 

 
Fonte: ASA (2015). 

 

O tanque de pedra ou caldeirão é uma tecnologia comum em áreas de serra ou onde existem 

lajedos, que funcionam como área de captação de água da chuva, caracterizam-se pela presença 

de fendas largas, barrocas ou buracos naturais, normalmente de granito, o volume de água 

armazenado vai depender do tamanho e da profundidade do tanque, mas para aumentar a 

capacidade, são erguidas paredes na parte mais baixa ou ao redor do caldeirão natural, que 

servem como barreira para acumular mais água, sendo uma tecnologia de uso comunitário a 

água armazenada é utilizada para o consumo dos animais, as plantações e os usos domésticos 

(ASA, 2015). 

 

Figura 09 – Bomba d’água popular. 

 
Fonte: ASA (2015). 
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A bomba d’água popular aproveita os poços tubulares desativados para extrair água 

subterrânea por meio de um equipamento manual que contém uma roda volante, quando girada, 

essa roda puxa grandes volumes de água, com pouco esforço físico, podendo ser instalada em 

poços de até 80 m de profundidade e, nos poços de 40 m, chega a puxar até mil litros de água 

em uma hora, é uma tecnologia de uso comunitário, de baixo custo e fácil manuseio, a água da 

bomba tem vários usos: para produzir alimentos, dar de beber aos animais e usar nos afazeres 

domésticos (ASA, 2015). 

 

Figura 10 – Barragem subterrânea. 

  
Fonte: ASA (2015). 

 

 

A barragem subterrânea é construída em áreas de baixios, córregos e riachos que se formam 

no inverno, a sua construção é feita escavando-se uma vala até a camada impermeável do solo, 

a rocha, essa vala é forrada por uma lona de plástico e depois fechada novamente e por fim, é 

construído o sangradouro de alvenaria na parte onde a água passa com mais força e por onde o 

excesso dela vai escorrer, dessa forma, cria-se uma barreira que “segura” a água da chuva, que 

escorre por baixo da terra, deixando a área encharcada (ASA, 2015).  

O processo para aquisição da cisterna dá-se em duas etapas: A primeira é o cadastramento 

e seleção de famílias e a segunda é a capacitação que se divide em mais três etapas: Curso de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos; capacitação das comissões municipais e a capacitação de 

pedreiros em construção de cisternas domiciliares (ASA, 2015), importante é o destaque para a 

organização das comunidades em associações.  

 

6. Considerações finais 

 

Os Programas implantados pela ASA ao longo de quase dezoito anos, desde o lançamento 

do P1MC nos anos 2000, em toda a região semiárida brasileira vêm contribuindo de maneira 

gradativa para o fortalecimento de instituições de base, os movimentos sociais articulados em 

rede, a partir das associações comunitárias, bem como, propicia uma clara mudança nas relações 
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de poder e assistencialismo, e da própria ação estatal que durante muitos anos caracteriza o 

Nordeste brasileiro como uma mácula difícil de ser afastada. 

São mudanças perceptíveis e concretas, através da organização da base em associações 

comunitárias, em que os próprios moradores são estimulados a ser organizarem para obter 

acesso aos programas difundidos pela ASA, conforme se verificou nos requisitos apresentados 

para os moradores receberem a Tecnologia Social. 

Com os Programas P1MC e P1+2 as populações da zona rural residentes na região 

semiárida brasileira são beneficiadas com o acesso a água, tanto para o consumo humano quanto 

para os pequenos cultivos e a dessedentação animal. Apesar de haver desafios, os Programas 

da ASA a cada momento se consolidam mais transformando não apenas as realidades dos 

beneficiados como a paisagem da região nordestina.  
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Resumo 

Na busca pela autonomia, as mulheres agricultoras familiares necessitam ser estimuladas e 

reconhecidas pelo seu trabalho. Diante desta constatação é necessário reconhecer a autonomia 

das mulheres e suas dimensões, para que sejam alcançadas. O que fazer para quebrar o estigma 

da mulher invisibilizada? Como as mulheres estão mudando esta realidade? O presente trabalho 

dialoga com a vivência das mulheres, tendo como objetivo geral investigar a busca e construção 

da autonomia das agricultoras familiares rurais de Apodi/ RN. Para uma compreensão 

específica dos conflitos sociais, a abordagem da pesquisa é caracterizada como qualitativa, 

trazendo a análise temática como técnica para analisar os dados da pesquisa. Os resultados 

apontam que o trabalho nos quintais produtivos e a participação em grupos de mulheres são 

importantes na formação da autonomia das mulheres, por serem espaços de aprendizado e 

empoderamento. Foi a partir destas participações, que as mulheres passaram a ser reconhecidas 

socialmente e, a conseguir benefícios através de projetos. 

Palavras-chave: Quintais produtivos. Feminismo. Agroecologia. 

 

Abstract 

In the pursuit of autonomy, female family farmers need to be stimulated and recognized for 

their work. Given this finding, it is necessary to recognize the autonomy of women and their 

dimensions, so that they are achieved. What to do to break the stigma of the Invisible Woman? 

How are women changing this reality? The present work dialogues with the experience of 

women, having as general objective to investigate the search and construction of the autonomy 

of rural family farmers of Apodi/RN. For a specific understanding of social conflicts, the 

research approach is characterized as qualitative, bringing the thematic analysis as a technique 

to analyze the research data. The results indicate that work in productive backyards and 

participation in groups of women are important in the formation of women's autonomy, because 

they are spaces of learning and empowerment. It was from these participations that women 

became socially recognized and, to achieve benefits through projects. 

Key words: Productive backyards. Feminism. Agroecology. 
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1. Introdução 

 

A mulher tem a sua existência marcada por conflitos, violações e impedimentos para 

exercer sua total liberdade, culminando na pouca formação de sua autonomia. Isso acontece em 

razão do machismo estrutural existente na sociedade, que modela as mulheres a uma submissão 

social desde a mais tenra idade (MORENO; VIÚDES, 2012). 

O machismo aprisiona as mulheres, quando estabelece que suas relações estão fadadas 

à esfera doméstica, ao trabalho de cuidados. Uma vez dentro deste contexto, a mulher enfrenta 

os maus tratos em diversas dimensões, quando da violação de seus direitos como cidadãs, tanto 

na esfera pública como na privada, por causa de um sistema denominado como patriarcado 

(SAFIOTTI, 2004). 

Diante disto, o que fazer para quebrar estes estigmas? Como as mulheres estão mudando 

esta realidade? Quais contribuições dos grupos de mulheres para a construção da autonomia das 

mulheres dos assentamentos rurais? Qual a importância dos quintais produtivos para autonomia 

das agricultoras familiares? 

Assim, o presente trabalho dialoga com a vivência das mulheres e tem como objetivo 

apresentar e debater resultados parciais de uma pesquisa sobre a autonomia de mulheres de 

assentamentos rurais do município de Apodi/RN, realizada por meio do Programa Institucional 

de Iniciação científica (PIBIC/Voluntário, ID 1494), que compõe um projeto maior denominado 

“Agricultura familiar e agronegócio na Chapada do Apodi-RN: resistência, conflito, 

convivência e discursos - Parte III” (2018/2019). 

 

2. QUINTAIS PRODUTIVOS E A CONSTRUÇÃO DA AUTONOMIA DAS 

MULHERES AGRICULTORAS FAMILIARES 

 

Para compreender a relação entre agricultura familiar de base agroecológica e a 

autonomia das mulheres no contexto atual, faz-se necessário apresentar os quintais produtivos, 

local de trabalho das mulheres agricultoras familiares. Nos quintais produtivos, é onde ocorre 

o trabalho da mulher enquanto produtora, muito embora este trabalho seja menos visto que o 

do homem, tido como o proprietário das terras (MOURA; MORENO, 2016). 

No entanto, mesmo com seu trabalho subjugado, mal remunerado e invisível, a mulher 

agricultora se divide entre o trabalho de cuidados e sua produção, garantindo em meio a 

invisibilidade da importância do seu trabalho de produção e de reprodução social, a soberania 

alimentar de sua família (QUARESMA, 2015). 

Sendo assim, existe uma relação entre o trabalho no quintal produtivo e a autonomia da 

mulher, uma vez que ali ela descobre seu potencial como agricultora tanto quanto o homem e 

acaba se reconhecendo como trabalhadora e não apenas  como uma mulher do lar.  

Para Santos (2013), os quintais produtivos estão para além do cultivo de plantas e 

criação de animais, podendo confundir-se com o habitat natural de determinadas espécies. Os 

quintais produtivos, então, acabam por fornecer às famílias e comunidades rurais uma 

autonomia alimentar. 

Os quintais produtivos também são espaços domésticos, cuidados pela mulher e 

transitado pela família, somando-se a espaço produtivo onde ela cultiva hortaliças, pequenos 

animais, árvores frutíferas, plantas medicinais e quaisquer outras variedades de sequeiros que 

venham a compor a alimentação de sua família, bem como também sirva para complementação 

da renda familiar, assim como ilustrado na Figura 1: 

 



 
 

1015 
 

UERN | Mossoró – RN, 02 a 06 de setembro de 2019 
VI CONgest – Congresso de Economia & Gestão 

 

Figura 1 - Quintal produtivo e espaço doméstico, Apodi (RN), 2019 

 
Fonte: Acervo da pesquisa, 2019. 

  

Os quintais produtivos, nesta pesquisa contempla o viés agroecológico, uma vez que é 

descartado o uso de quaisquer insumos artificiais (GLIESSMAN, 2001). As mulheres utilizam 

receitas naturais à base de caldas com Nin e urina de animais, quando existe o controle de pragas 

(SILVA, 2019). 

Sendo assim, os quintais produtivos têm ligação com a autonomia das mulheres, porque, 

uma vez estando condicionadas a este espaço, são elas quem cuidam e realizam as manutenções 

necessárias dos quintais produtivos, estando nos quintais as produções necessárias que a levam 

também a ter autonomia financeira, quando vendem produtos para obter alguma renda 

(SILIPRANDI, 2015). 

 

2.1 ARTICULAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DA AUTONOMIA DAS MUHERES 

AGRICULTORAS FAMILIARES 

Para Silva (2019, p. 21) “a mulher explorada carrega o estigma da natureza de seu 

trabalho e de seu papel social, que é justamente uma ideologia colocada pelo sistema capitalista 

e patriarcal”. Para quebrar estes padrões socialmente construídos, é necessária a articulação das 

mulheres no campo e na cidade. Com as mulheres agricultoras familiares, esta união se faz na 

forma de grupos de mulheres. 

Torres (2017), enfatiza que, com os grupos de mulheres elas ganham confiança e 

sentem-se valorizadas porque começam a conhecer mais sobre seus direitos e deveres enquanto 

cidadãs, passando a encabeçar as suas produções. Ainda, Silva (2019), afirma que os quintais 

produtivos são espaços construídos sob o mérito do trabalho das mulheres. Então, quando as 

mulheres agriculturas passam a se reunir, também começam a adquirir conhecimento sobre seu 

trabalho e papel social. Elas começam a mudar suas realidades e também da comunidade onde 

vivem. 
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Estas articulações são possíveis a partir de incentivos de entidades governamentais e 

Organizações Não Governamentais (ONGs), onde muitas vezes, a partir da reforma agrária, 

acontece a organização social entre aquelas pessoas e o incentivo a produções através das 

assistências técnicas (SILVA, 2019). 

A partir da promoção da atividade produtiva das mulheres através de grupos, as 

mulheres se descobrem na esfera pública como trabalhadoras. Os incentivos que se fazem na 

forma de políticas públicas na atualidade, para as mulheres trabalhadoras rurais, que são 

promovidas por ações governamentais se fazem na forma do Programa de Aquisição de 

Alimentos (PAA, 2003), Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE, 2003) e o 

PRONAF Mulher (2003), políticas que objetivam o desenvolvimento da autonomia econômica 

das mulheres trabalhadoras rurais (BRASIL, 2009).  

Inseridas em grupos, as mulheres agricultoras familiares adquirem maior facilidade em 

produzir e conseguir incentivos que contribuem para sua autonomia pessoal e financeira, 

facilitando o acesso ao crédito e o ingresso em ações que lhes promovem o status de sujeitas 

políticas (SILVA, 2019).  

Porém é importante salientar que, o movimento para que as mulheres rurais pudessem 

produzir com equidade começou desde a década de 1980, com as reivindicações das mulheres 

rurais para que pudessem ser sindicalizadas, pois até ali, esta atribuição lhes era negada 

(AGUIAR, 2016). 

Sendo assim, para que se chegasse hoje a um patamar onde se obtiveram conquistas 

importantes para a construção da autonomia pessoal e econômica das mulheres, antes foi 

necessário a luta das trabalhadoras rurais pela sindicalização, e então, sucessivamente, 

conseguir chamar para si a atenção por pautas que as incluíssem com dignidade na esfera 

política. 

 

2.2 FEMINISMO E AS DIMENSÕES DA AUTONOMIA DAS MULHERES 

 

Para se compreender a autonomia das mulheres é necessário saber que esta possui 

dimensões. As dimensões estão relacionadas com o poder que têm pelo seu corpo, acesso ao 

trabalho e renda, sua sexualidade, ou seja, para se chegar até uma plena autonomia, a mulher 

necessita da autocompreensão destas dimensões em sua vida (MORENO;VIÚDES, 2012; 

MARGARIDAS, 2011; GURGEL, 2004). 

Por que a necessidade de autocompreensão destas dimensões para a melhoria da vida 

das mulheres? Por conta de uma sociedade marcada pelo sistema patriarcal, pois desde a mais 

tenra idade, a mulher é submetida a ser cuidadora do lar e do próprio homem, e o homem como 

o mantenedor do lar e da própria mulher (MORENO; VIÚDES, 2012). 

 A mulher, por sua vez, que se encontra submetida por séculos à opressão patriarcal de 

uma cultura machista, é impelida a acreditar que as ideologias patriarcais conferem a esta 

realidade uma verdade absoluta. Muitas mulheres ainda acreditam que suas vidas estão 

condicionadas a uma natureza de cuidados e de submissão aos homens. 

Ao longo do tempo, as mulheres começaram a se mobilizar contra este tipo de opressão, 

à vida subjugada, logo, as mulheres são tão capazes quanto o homem, na esfera pública ou 

privada. A luta das mulheres contra o machismo e suas expressões, tornou-se uma importância 

política e hoje mobiliza a sociedade entre homens e mulheres pela equidade social 

(SILIPRANDI, 2015; GIULIANI, 1989). 

Alves e Pitanguy (2017), delineiam a complexidade do feminismo, ao afirmarem que 

este está enraizado ao passado e sendo lentamente construído no presente, não possuindo 
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determinado ponto de chegada. As autoras colocam o feminismo como um processo de 

transformar a sociedade, não podendo ocorrer de forma instantânea. O feminismo:  
Caracteriza-se pela auto-organização das mulheres em suas múltiplas frentes, assim 

como em grupos pequenos, onde se expressam as vivências próprias de cada mulher 

e onde se fortalece a solidariedade. Os pontos de vista e as iniciativas são válidos, não 

porque se origine de uma ordenação central, detentora de um ‘monopólio da verdade’, 

mas porque são fruto da prática do conhecimento e da experiência específica e comum 

das mulheres (ALVES; PITANGUY, 2017, não paginado). 

 

Assim, na agricultura familiar, o feminismo se introduz na organização de grupos de 

mulheres, cumprindo seu papel de promover a informação de direitos e debates de interesses 

comuns das mulheres (ALVES;PITANGUY, 2017). 

Na agricultura familiar de base agroecológica, as mulheres reunidas em grupos, trazem 

pautas que interessam não somente a elas, mas também a comunidade onde residem, o que as 

tornam politicamente reconhecidas (DANTAS, 2018). 

Portanto, o feminismo é importante junto aos grupos de mulheres na formulação da 

autonomia das participantes de grupos. As trabalhadoras rurais passam a compreender a 

importância de seu trabalho, quebrando a ideia gerada pelo patriarcado, de que a natureza 

feminina é frágil e está atrelada aos cuidados domésticos. 

 

2.3 A IMPORTANCIA DA FORMAÇÃO DA AUTONOMIA PARA AS 

TRABALHADORAS RURAIS 

 

A discussão supracitada leva à compreensão da autonomia da mulher em um contexto 

geral, não podendo ser confundida somente com a autonomia financeira, por isto a necessidade 

de revelar as dimensões desta.  

Não à toa, sendo as atividades econômicas, relações determinadas pelo sistema 

capitalista que, por conseguinte, se apropria dos detentores de meios de produção, neste caso 

os homens; restou então para as mulheres o que é considerado de mais inferior, em se tratando 

de direitos trabalhistas ( BRUSCHINI, 2006; ALVES; PITANGUY, 2017). 

Sendo assim, além das lutas pela autonomia financeira, vivenciadas pelas mulheres pelo 

mundo, ainda persiste a luta pela autonomia pessoal, por que mesmo possuindo alguma renda 

a mulher ainda continua afetivamente atrelada ao homem, por causa da ideia machista de, ser 

necessário ter um companheiro homem para conquistar a plenitude emocional (MORENO; 

VIÚDES, 2012).  

Assim, a mulher no meio rural, tem o seu trabalho visto como ajudante do homem, e 

mesmo invisibilizado, quando se trata de cuidados. O homem, que trabalha fora, é sempre tido 

com status político importante. Desta forma, a mulher na agricultura familiar, tem o seu trabalho 

despercebido e desvalorizado (SILIPRANDI, 2015) 

Porém, Dantas et al. (2018), apontam as mulheres rurais como importantes participantes 

em sindicatos, associações e projetos, nas comunidades em que vivem, mas que estes registros 

são pouco valorizados e suas histórias, muitas vezes esquecidas. 

Ou seja, com tantos estigmas criados pelo patriarcado e, estando as mulheres em 

posições subalternas na sociedade, registrar estas histórias e construir cientificamente em cima 

da autonomia das mulheres constitui importância em revelar o que já esteve tão apagado e 

velado.  

Para as mulheres agricultoras rurais, seu espaço de trabalho, que geralmente se faz na 

forma de quintal produtivo, é onde ela descobre sua autonomia, primeiro financeira e depois de 
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forma mais plena e pessoal, principalmente quando em contato com grupos de mulheres 

(TORRES, 2017; SILIPRANDI, 2015). 

 

3. METODOLOGIA 

 

Apodi é município do Rio Grande do Norte, estando 370 quilômetros distante de Natal, 

a capital do Estado. Apodi encontra-se na microrregião da Chapada do Apodi e mesorregião 

Oeste Potiguar, abrangendo os Estados do Ceará e Rio Grande do Norte. Segundo o Censo de 

2010 o município possui 34.763 habitantes, com densidade demográfica de 21,69 habitantes 

por quilômetro quadrado e uma unidade territorial de 1.602,477 km² (IBGE, 2017; PINTO, 

2018) ( Figura 2): 

 

Figura 2 -  Mapa de localização de Apodi - RN 

 
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2010. Adaptado e organizado por Weslley 

Misael Bezerra Damasio, 2018. 

 

A Chapada do Apodi é uma região conhecidas por conflitos socioambientais entre 

agricultores familiares e empresas do agronegócio, na disputa pelos recursos naturais. Estes 

conflitos tiveram início em 2012, com a instalação do Perímetro Irrigado de Santa Cruz do 

Apodi pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS), que visava 

desapropriar famílias de agricultores familiares para a implantação do projeto apelidado de 

“Projeto da Morte” (SANTOS, 2018). 

É nesta região que se encontram as comunidades rurais em que residem as cinco 

mulheres agricultoras familiares, trabalhadoras rurais, que foram entrevistadas para esta 

pesquisa: 



 
 

1019 
 

UERN | Mossoró – RN, 02 a 06 de setembro de 2019 
VI CONgest – Congresso de Economia & Gestão 

⚫ Projeto de Assentamento Milagre, que possui capacidade para 26 famílias e é registrado 

pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), tendo sido fundado 

em 09 de outubro de 1997 (INCRA, 2017). Até 2017, este Projeto de Assentamento (PA) 

possuía o número de 136 pessoas habitando no local. Milagre possui as atividades 

produtivas girando em torno de plantações de sequeiros, pequenos animais, algodão 

agroecológico e a apicultura (CARVALHO, 2017). Nesta PA, as mulheres se organizam 

através do grupo de mulheres Amigas das Abelhas, onde recebem projetos pelas 

assistências técnicas do INCRA e as participantes têm forte vínculo com o Sindicato dos 

Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Apodi (STTRA) e o Centro Feminista 8 de Março 

(CF8). 

⚫ PA Agrovila Palmares, originado pelos benefícios do crédito fundiário. As atividades 

produtivas giram em torno de quintais produtivos e a agricultura familiar de base 

agroecológica com a criação de pequenos animais, cultivo de sequeiros, frutíferas e 

hortaliças (CF8, 2017). De acordo com Silva (2019), este PA possui 84 moradores e 33 

residências habitadas. As mulheres deste PA se articulam através do grupo de mulheres 

Juntas Venceremos, composto por 17 mulheres e, que trabalham com projetos em seus 

quintais produtivos. 

⚫ PA Aurora da Serra, registrada pelo INCRA, possui capacidade para 58 famílias, mas 

possui 60 famílias assentadas. Foi fundada em 17 de março de 1997 e suas atividades 

produtivas giram em torno da agricultura familiar, com o cultivo de sequeiros, criação de 

animais e apicultura (PINTO, 2018; MARTINS; OLIVEIRA; MARACAJÁ, 2013). O 

grupo de mulheres deste PA se chama As Guerreiras e é composto por 19 mulheres que 

trabalham com polpas de frutas da região. 

⚫ Sítio Queimadas, com 48 famílias habitando o local e não pertencente ao INCRA. Situada 

na região do Vale do Apodi (SILVA, 2019), as atividades produtivas dos moradores giram 

em torno da agricultura familiar e artesanato feito com palha de carnaúba (CF8, 2017). 

Nesta PA, o grupo de mulheres Artvida se expressa através do artesanato com palha de 

carnaúba.  

A presente pesquisa se trata de um estudo de caso, onde adotou-se uma abordagem 

qualitativa, de cunho explicativo. Para a coleta de dados foi realizado o campo no STTRA, em 

doze (12) de janeiro de 2019, com quatro (4) mulheres, e a quinta mulher foi entrevistada no 

PA Milagre, onde aconteceu o grupo focal, em oito (8) de fevereiro de 2019, com as mulheres 

desta mesma localidade, para complementação da pesquisa empírica. 

A abordagem qualitativa é valiosa quando se trata de estudo de caso, onde se estuda a 

realidade dos contextos sociais e, que são inviáveis de se quantificar. A ideia destas abordagens 

é justamente buscar a respostas no ambiente empírico, frente a frente, pesquisador e pesquisado 

(MINAYO, 2009; YIN, 2001). 

O referencial teórico foi construído a partir dos temas sobre gênero, autonomia e 

agricultura familiar, tomando o cuidado em alicerçar as ideias e suposições, sem submeter os 

resultados às influências do pesquisador (CRESWELL, 2007). 

O foco da pesquisa de campo foram as mulheres trabalhadoras rurais, lideranças, donas 

de casa e integrantes de grupos de mulheres de cada localidade (Figura 3). Para as entrevistas 

utilizou-se roteiro de entrevistas, aparelho gravador, câmera fotográfica e o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), para garantir a segurança  das questões éticas. 

 

 

 



 
 

1020 
 

UERN | Mossoró – RN, 02 a 06 de setembro de 2019 
VI CONgest – Congresso de Economia & Gestão 

Figura 3 - Mulheres Entrevistadas no STTRA, Apodi (RN), 2019. 

 
Fonte: Acervo da pesquisa, 2019. 

 

As entrevistas, nas pesquisas sociais, são importantes para capturar as sensibilidades e 

complexidades existentes nas falas de cada pessoas, seus convívios, emoções e mesmo 

omissões, podem ser percebidas através da entrevista (MINAYO, 2009). 

A análise dos dados foi utilizada a técnica da análise temática, quando se analisa dados 

de um tema específico. Dentro da análise temática, pode-se construir unidades de contexto, 

onde se trabalharam as técnicas de categorização, inferência, descrição dos depoimentos que 

foram coletados durante a pesquisa e, finalmente, a interpretação dos dados (MINAYO, 2009). 

Por fim, os nomes das mulheres entrevistadas foram substituídos por codinomes de flores da 

caatinga, respeitando suas identidades: Chanana, Beldroega, Malícia, Jetirana, Melosa, Mariana 

e Malva. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

As mulheres entrevistadas nesta pesquisa são trabalhadoras da agricultura familiar, 

sendo todas elas participantes em grupos de mulheres. Ainda, todas têm participação no 

STTRA, indicando engajamento político participativo nas questões pertinentes à agricultura 

familiar.  

Para Okin (2008), uma vez participando de grupos, as mulheres passam a ter auto 

compreensão de sua atuação tanto na esfera pública como na privada, passando a perceber e a 

viver seu papel social com um horizonte mais ampliado. 

De acordo com as mulheres entrevistadas, ao serem questionadas sobre o surgimento 

dos grupos de mulheres, informaram que os grupos tinham formação a partir do INCRA, com 

a capacitação das assistências técnicas. 

Quando questionadas sobre os motivos de participarem do grupo, as respostas formaram 

duas categorias: 1) por causa das vantagens da linha de créditos e recursos para as mulheres; 2) 
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por causa da tomada de decisão e participação em movimentos sociais. 
O grupo trouxe pra gente a decisão, né. Da gente tomar as nossas decisões e participar 

dos movimentos. Eu não participo diretamente da marcha [Marcha Mundial das 

Mulheres] por que eu não viajo pra longe, mas eu organizo as mulheres, mobilizo as 

mulheres pra marcha (MALVA, ENTREVISTADA, 2019). 
 

De acordo com as entrevistadas, a interação delas com a Marcha Mundial da Mulheres, 

vem do entrosamento com o CF8, o qual se faz presente no STTRA. O CF8, se trata de uma 

ONG, que promove feminismo e auto-organização das mulheres rurais e da cidade, a partir das 

atividades produtivas desenvolvidas por mulheres (CF8, 2017). 

Siliprandi (2015), lembra que o feminismo é importante , por instruir as mulheres rurais 

na formação de sua autonomia, pois abre espaço para o conhecimento dos seus direitos e para 

a construção do empoderamento feminino. 

Na questão sobre a importância do grupo na vida das mulheres, as categorias formadas puderam 

ser inferidas e comparadas com a definição de autonomia de Gurgel (2004), quando esta afirma 

que a autonomia das mulheres deve abarcar ao menos três elementos:  reconhecimento da 

opressão, noção de liberdade e a ação coletiva das mulheres. Assim, relacionado no Quadro 1: 

 

Quadro 1: Relação entre elementos da autonomia de Gurgel e a importância dos grupos de 

mulheres de Apodi (RN), 2019. 
Elementos de autonomia por Gurgel (2004) Categorias sobre a importância do grupo de mulheres 

Noção de liberdade Por ter voz e vez 

Reconhecimento da opressão Conhecimento de coisas novas 

Coletividade das mulheres De estar unidas 

Fonte: Gurgel, 2004; Silva, 2019. 

 

Desta forma, infere-se que os grupos de mulheres são de relevância para a formação da 

autonomia das mulheres agricultoras familiares de Apodi, instigando-as a se articularem em 

prol de benefícios para seus projetos e comunidades. Para Silva (2019), os grupos propiciam às 

mulheres a responsabilidade política, enquanto cidadãs, demonstrando a descoberta da 

importância de seu trabalho. 

No tocante aos quintais produtivos, as mulheres citaram que, dentre as atividades 

realizadas somente por elas, está o trabalho nos quintais. Nestes espaços elas produzem 

alimento para a família e para ajudar na renda familiar: “ É no meu quintal. Lá vem os projetos, 

projetos para o grupo, mas cada mulher trabalha no seu quintal, separado. É com galinha, porco, 

plantas medicinais e frutíferas”(MALVA, ENTREVISTADA, 2019). 

 Quando questionadas como plantam, a partir das categorias, “por policulturas”, 

“manejo com trator e sem veneno”, “com técnicas agroecológicas”, inferiu-se que a agricultura 

cultivada por estas mulheres em seus quintais, são práticas agroecológicas, uma vez que não se 

utilizam insumos químicos: 
Nós adubamos, colocando a planta lá. plantamos também coentro. Bota o adubo, mas 

o adubo de criação, sabe? É que chama o paú. A gente lava ele, passa 15 dias ou mais 

, ele lá, a gente só aguando para tirar o limo, quando ele está pronto a gente vai e 

planta (JETIRANA, ENTREVISTADA, 2019). 
 

A agroecologia consiste em uma ciência, onde é capaz de atuar nos ecossistemas, porém 

de uma forma onde seja possível a prática da sustentabilidade. Afinal, esta forma de produção 
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demonstra como esta produtora (o), se relaciona com o ambiente que habita (SILIPRANDI, 

2015). 

As mulheres afirmaram também, que frequentemente recebem o reconhecimento pelo 

trabalho delas em seus quintais, sendo notadas por proporcionar uma agricultura que é 

sustentável:  
Sim. Recebemos visita nos quintais. Até mês passado eu recebi uma turma do IF que 

o professor pediu. Me procurou se podia dar uma aula para os alunos dentro do meu 

quintal, eu aceitei e eles foram. Lá, a comunidade de Palmares é muito reconhecida 

pelo IF. Pelo sindicato [STTRA] também. As mulheres de lá participam muito das 

atividades do sindicato [MALVA, ENTREVISTADA, 2019]. 
 

Assim, os quintais produtivos para a mulher agricultora familiar, é determinante para a 

formação da sua autonomia, pois é a partir deste trabalho que ela consegue, através das 

entidades governamentais e não governamentais, benefícios para obter renda e melhorar a sua 

própria vida (MARGARIDAS, 2011; MORENO;VIÚDES, 2012) 

As mulheres também foram questionadas sobre a relação entre agricultura familiar e 

feminismo, onde as seguintes categorias foram formadas: o feminismo incentiva a agricultura 

familiar; as mulheres estão à frente, se articulando. A qual uma das respostas “É tudo 

encaixado” (CHANANA, ENTREVISTADA, 2019). 
Essas mulheres que estão à frente dos trabalhos dos quintais, elas participam dos 

movimentos sociais e especialmente o CF8, porque lá a gente trabalha muito esse o 

feminismo. A gente está sempre acompanhando as mulheres em busca dos direitos 

delas. E eu mesma não sabia quais eram meus direitos, eu achava que só tinha deveres, 

mas depois que eu comecei a participar daqui do sindicato, do CF8, parece assim que 

acende uma luz, né. Que a gente vê a realidade, como pode ser a vida das mulheres 

(MALVA, ENTREVISTADA, 2019). 
 

Logo, foi possível inferir, que o CF8 e o STTRA, foram atuantes na construção da 

autonomia destas mulheres, levando o feminismo e a auto-organização para seu cotidiano. Não 

à toa, todas as mulheres entrevistadas, atuam com cargos e participações importantes no 

STTRA como coordenadoras da comissão de mulheres, tesoureiras e sócias. 

Finalmente, quando questionadas sobre se sentirem com autonomia, quatro categorias foram 

formadas: sente-se, pois o marido a respeita; sente-se, pois tem controle sobre sua vida; sente-

se, pois tem liberdade; sente-se pois não precisa pedir. Desta feita, as categorias formadas 

mostram que o trabalho das mulheres na agricultura, os incentivos governamentais e não 

governamentais, o feminismo, são fortes incentivos que colaboram positivamente para a 

construção da autonomia das mulheres. 

 

5. CONCLUSÕES 

 

O questionamento inicial desta pesquisa, procurou investigar a construção da autonomia 

das agricultoras familiares rurais de Apodi/RN. Neste sentido foi possível perceber que os 

grupos de mulheres foram espaços promovidos por entidades interessadas na formação da 

autonomia das mulheres. 

Ainda sobre os grupos de mulheres, foram considerados necessários para a 

integralização das mulheres e sua formação cidadã/política, trazendo autonomia em distintas 

dimensões, para a as mulheres trabalhadoras rurais de Apodi/RN. 

As mulheres entrevistadas são ativas no Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras 

Rurais de Apodi, que, por sua vez, mantém atividades com o Centro Feminista 8 de Março, 
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voltadas para autonomia das trabalhadoras rurais. Portanto, o contato com estas entidades 

propiciaram as mulheres agricultoras entrevistadas, o empoderamento necessário, através do 

suporte educativo, para a quebra dos padrões estabelecidos para as mulheres na sociedade. 

O trabalho nos quintais produtivos foi importante na formação da autonomia das mulheres, por 

ser um espaço de cuidados exclusivos delas. Foi a partir deste trabalho, que as mulheres 

passaram a ser reconhecidas socialmente e, a conseguir benefícios através de projetos. 
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Resumo 

 

As comunidades assentadas na região da Chapada do Apodi/RN em sua maioria são formadas 

por famílias assentadas e agricultores familiares que desenvolvem as suas atividades nesta 

região, pessoas que passaram por um processo de luta e apropriação de terras para poder obter 

seus direitos socias. Embora atualmente essas pessoas vem sofrendo constantemente a luta por 

recursos e espaço com grandes empreendimentos agrícolas que ali se instalaram, portanto isto 

nos leva a discutir como esses dois modelos de produção podem dividir o mesmo espaço e 

desenvolver suas atividades de forma sustentável. Esta pesquisa está inserida dentro dos 

objetivos do projeto de iniciação científica (PIBIC/CNPq/BOLSISTA) intitulado “Agricultura 

Familiar e Agronegócio na Chapada do Apodi-RN: Resistência, Conflito, Convivência e 

Discursos (CNPq/Edital Universal, Processo: 426776/2016-0), onde buscamos debater aqui 

quais os conflitos existentes entre os dois modos de produção da agricultura familiar e o modelo 

do agronegócio da região? Qual a sustentabilidade existente dentro desses dois modelos de 

produção? Como os agricultores percebem a atividade do agronegócio na região? A 

metodologia adotada nesta pesquisa se caracterizou de modelo quantitativo descritivo. Os 

resultados desta pesquisa nos permitem refletir que o agronegócio não é um modelo sustentável 

para a região semiárida nem para a vida do pequeno camponês. Pois ele agride e desestrutura 

as condições socioambientais que antes ali existiam. 

 

Palavras-chave: Agricultores Familiares. Sustentabilidade. Semiárido.    
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Abstract 

 

The communities settled in the region of Chapada do Apodi/RN are mostly formed by settled 

families and family farmers who develop their activities in this region, people who have 

undergone a process of struggle and appropriation of land to be able Get their social rights. 

Although these people have been constantly suffering the struggle for resources and space with 

large agricultural enterprises that have settled there, so this leads us to discuss how these two 

production models can divide the same space and develop Their activities sustainably. This 

research is inserted within the objectives of the Scientific Initiation Project 

(PIBIC/CNPq/SCHOLARSHIP) entitled "Family farming and agribusiness in the Chapada do 

Apodi-RN: Resistance, conflict, coexistence and discourses (CNPq/Universal Edital, Case: 

426776/2016-0), where we strive to discuss what conflicts exist between the two modes of 

production of family farming and the agribusiness model of the region? What is the 

sustainability that exists within these two production models? How do farmers perceive 

agribusiness activity in the region? The methodology adopted in this study was characterized 

by a descriptive quantitative model. The results of this research allow us to reflect that 

agribusiness is not a sustainable model for the Semiarid region or for the life of the small 

peasant. Because it attacks and disstructures the socio-environmental conditions that existed 

there before. 

 

Key words: Family farmers. Sustainability. Semiarid  

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A relação entre a agricultura familiar e a agronegócio na Chapada do Apodi/RN há anos 

se faz presente em discussões e debates, no entanto busca-se saber até quando estes dois 

modelos que tanto divergem irão competir por território, recursos e apoio, sabe-se que os 

pequenos agricultores foram os maiores prejudicados até o momento.  

“As noções e conceitos em torno deste “desenvolvimento sustentável” fazem parte de um 

processo em construção teórica relativamente recente” Sauer (2008, p. 53). Contudo o autor 

afirma que as possíveis alternativas para o atual padrão de desenvolvimento devem estar 

pautadas no desenvolvimento social, política, cultural e ambientalmente sustentáveis. 

Com o avanço do modelo econômico vigente a partir da revolução industrial, veio por 

trazer avanços e melhorias no setor econômico e social, frente a isso surgiram as problemáticas 

ambientais decorrentes da insustentabilidade provocada no meio ambiente pelas diversas 

formas de produção. Com a revolução verde no campo houveram melhorias tecnológicas que 

facilitaram o controle das plantações e pragas que vinham a prejudicar a maioria dos produtores 

rurais. Com isso o avanço da monocultura de grandes empreendimentos veio a ocasionar 

problemas e conflitos com os pequenos agricultores rurais Altieri (2012). 

Silirandi (2015) cita quatro fatores como consequências da modernização da agricultura 

para o campo: (I) a diferenciação ocorrida nos setores da produção familiar; (II) a pauperização 

e a marginalização dos setores voltados para o autoconsumo; (III) o êxodo rural; (IV) a 

degradação ambiental, como o aumento do desmatamento e destruição de ecossistemas. Como 

consequência dessa modernização a autora cita ainda o desmatamento, e a poluição dos solos e 

águas pelo aumento do uso de agroquímicos na produção agrícola. Vindo a provocar problemas 

ambientais como também podendo prejudicar a saúde dos trabalhadores.  
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A agricultura familiar, principal atividade desenvolvida nos assentamentos rurais da 

cidade de Apodi-RN, tem beneficiado a economia do Munício e proporcionado a organização 

destes trabalhadores (as), seja por meio de movimentos sociais e articulações por meio de 

associações e sindicatos rurais, além de incluir jovens e mulheres nessa organização. Com isso 

(OLIVEIRA; FERREIRA et al, 2013) destacam as implicações trazidas pelo projeto de 

irrigação da Chapada, onde o agriculto, principal afetado, estará diretamente subordinado a este 

modo de produção capitalista que atualmente controla o monopólio da região. 

O objetivo deste trabalho é abordar questões acerca dos métodos quantitativos abordados 

na pesquisa que faz parte do projeto PIBIC intitulado “Agricultura Familiar e Agronegócio na 

Chapada do Apodi-RN: Resistência, Conflito, Convivência e Discursos – parte III (gênero e 

agricultura familiar), (CNPq-Edital Universal 01/2016 e do PIBIC/UERN/ BOLSISTA, 

2018/2019). Apresentando questões como a relação de convivência entre os pequenos 

agricultores rurais dos assentamentos Baixa Verde IV e Portal da Chapada frente aos 

empreendimentos do agronegócio, a existência da resistência do sertanejo junto a sua terra, e 

como estes observam o agronegócio na região. 

 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO  

 

2.1 Agricultura familiar, agroecologia e Agronegócio na Chapada do Apodi 

 

Para Altieri (2012) a agroecologia é uma ciência e forma de produção sustentável que 

promove bases e técnicas para uma nova “revolução agrária”, onde esse sistema de produção 

que se baseia em princípios social, ambiental e economicamente justos. A partir da mudança de 

atitudes ao qual as famílias produzem alimentos sem o uso de agroquímicos, diversidade na 

produção e cuidados com o solo. Promovendo assim não somente um sistema agroecológico, 

mas que também contribua para a soberania alimentar.  

A discussão acerca da agricultura familiar é longa e latente, são muitos os autores que 

se divergem quanto ao seu conceito epistemológico, embora no Brasil esse grupo tenha ganhado 

valor e espaço e reconhecimento, a partir dos movimentos sociais por direitos sociais básicos, 

bem como a conquista da terra para o desenvolvimento de suas atividades produtivas 

(SCHNEIDER E NIEDERLE, 2008) 

Carvalho (2017) cita a instalação de projetos do agronegócio no perímetro irrigado da 

barragem de Santa Cruz do Apodi/RN como um fator negativo para a região, tendo em vista o 

modelo de produção hegemônico do qual esses empreendimentos produzem, como o grande 

consumo de recursos naturais, algo que vem a impactar diretamente os pequenos produtores 

dos assentamentos que ali residem, por fim o autor destaca que esses dois modelos de produção 

são incompatíveis, sendo a agricultura familiar de pequenas e diversificadas produções, 

enquanto que o agronegócio produz em grande escala e em forma de monocultura.  

Pinto et al. (2015) cita a instalação do projeto de empreendimentos do agronegócio 

como um direito violado sobre os pequenos agricultores, direitos esses como a terra, a perda de 

valores culturais, bem como toda a alteração de um ambiente. 

O conceito sustentabilidade surgiu a partir da discussão mundiais sobre o meio 

ambiente, e até então ele tem sido relacionado a diversas atividades, seja consumo, produção. 

Pois chegara o momento em que as sociedades desenvolvidas e de maior poder econômico 

precisara preservar seus recursos, não somente pensando nas futuras gerações.   
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Para a Comissão Mundial Sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (1988) diz que: 

“Desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração 

atual, garantindo a capacidade de atender as necessidades das futuras gerações. É o 

desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro”. 

Portanto, faz-se necessários refletir quais atividades aqui citadas: agroecologia, agricultura 

familiar e agronegócio, está pautada nos princípios da sustentabilidade, que produz com 

racionalidade e com princípios sociais e ambientais. 

 

 

3. METODOLOGIA 

Este trabalho foi desenvolvido em dois assentamentos localizados na Chapada do 

Apodi, especificamente nas proximidades de empreendimentos agrícolas instalados naquela 

região, as famílias constituem-se de pequenos agricultores familiares que habitam a região a 

cerca de quinze anos.  

De acordo com dados do IDEMA (2008) a área que abrange o município de Apodi/RN 

se caracteriza por um clima muito quente e semiárido, com baixas precipitações; apresentando 

uma formação vegetal de caatinga hiperxerófila de vegetação seca e pequenos portes. A região 

possui Cambissolo Estrófico, com média e alta fertilidade dos solos.  

Esta pesquisa trata-se de um estudo de caso elaborado a partir da abordagem 

quantitativa. A pesquisa de campo foi realizada no período de 27 a 29 de julho de 2018, por 

meio de questionários semiestruturado, onde no assentamento Baixa Verde IV existe a presença 

de vinte (20) famílias, das quais foi possível entrevistar quatro (4) homens e nove (9) mulheres. 

No assentamento Portal da Chapada cinquenta e duas (52) famílias, dos quais foram 

entrevistados vinte e dois (22) homens e trinta (30) mulheres. As perguntas contidas nos 

questionários abordavam elementos contidos no objetivo do projeto PIBIC CNPQ edital 

universal Nº 01/2016 – Universal (Processo nº 426776/2016-0) do qual essa pesquisa faz parte.  

Durante o processo de realização da pesquisa de campo foi desenvolvido um Termo de 

Consentimento e Livre Esclarecimento (TCLE), onde o entrevistado teria acesso as 

informações acerca da pesquisa, bem como teria o direito de seu nome resguardado. A análise 

dos dados foi realizada através do programa Microsoft® Excel, versão 2016, e expressos por 

meio de análise descritiva.  

O questionário buscou identificar diversas informações a respeito dos grupos de 

familiares assentados nos dois assentamentos aqui estudados, no entanto neste trabalho iremos 

discutir apenas o segundo elemento em destaque no questionário: “A percepção sobre o 

enfrentamento da crise socioambiental”, em que buscou-se analisar a relação do agricultor 

familiar e sua convivência com o semiárido, que apesar das dificuldades, como o caso da crise 

hídrica em que o agricultor se mantem em sua jornada diária. Outro elemento aqui observado, 

é a relação dos agricultores com a inserção de grandes empreendimentos agrícolas, e de como 

isto veio a influenciar a vida e as atividades produtivas dos agricultores ali residentes. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Entre o perfil socioeconômico dos entrevistados é possível diagnosticar que a maioria 

dos entrevistados foram do sexo feminino, dado que se constata a partir das tarefas que são 

incumbidas aos diferentes gêneros, onde a mulher fica em casa e cuida da família e o homem 

cabe o desenvolvimento do trabalho remunerado. 
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Embora a região ao qual os assentamentos aqui estudados, região semiárida seja 

caracterizada por poucas chuvas e grandes períodos de estiagem é visível que a grande maioria 

dos entrevistados consideram a qualidade da terra ao qual fazem uso como ótima (69,23%) no 

assentamento Baixa Verde IV e como boa (65,38%) no assentamento Portal da Chapada. 

Mesmo sem o conhecimento científico, mas com a prática e conhecimento popular, o agricultor 

apodiense consegue em suas práticas agrícolas desenvolver em condições regulares as suas 

atividades. 

De acordo com dados do IDEMA (2008) a cidade do Apodi/RN apresenta solos 

Podzólico Vermelho Amarelo Equivalente Eutrófico, Cambissolo Eutrófico e Rendizina, 

ambos com fertilidade média e alta e relevo plano. Também vale destacar as características dos 

diversos recursos naturais que promovem o desenvolvimento de diversas culturas nessa região. 

 

Gráfico I: Qualidade da terra do assentamento 

 
Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

É notório a existência da escassez hídrica na região semiárida, especialmente no sertão 

potiguar, a falta de chuvas e anos de seca é um constante problema do pequeno agricultor afrenta 

ao longo dos anos. Contudo tem-se tornado visível a tomada de decisões por meio dos órgãos 

públicos na manutenção das atividades desses grupos, seja por meio de políticas públicas ou 

apoio técnico. 

Conforme questionado aos entrevistados de ambos os assentamentos como estes 

enfrentavam a problemática da escassez hídrica, foi visível que (45,15%) do Baixa Verde IV 

afirmaram que através de carros pipas, no Portal da Chapada (38,46%) afirmaram que através 

de poços comunitários. Vale ressaltar que durante a pesquisa de campo também foi observado 

nos dois assentamentos a existência de tecnologias sociais de convivência com o semiárido (as 

cisternas de placas para uso doméstico) outra forma de apoio e incentivos a melhoria de 

condições do pequeno agricultor. 

A partir destas constatações, Alves (2013) cita o fator da crise hídrica como 

problemática estrutural que vem a gerar desigualdades sociais e exclusão em que vivem 
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muitos grupos sociais, porem ela destaca que essa situação não acontece pela escassez hídrica, 

“mas sim pelo fato da falta de infraestrutura hídrica e social, da ausência do Estado enquanto 

provedor e administrador de políticas públicas, que sempre agiu em contrário à autonomia 

desses povos” (ALVES, 2013, p. 35). 

Outro ponto que vale destacar é que mesmo em meio a problematica do escassez hidrica 

que assola o semiárido nordestino, ainda é visivel a existencia de atividades que permitem a 

estas familias terem subsistencia da terra onde habitam. Os entrevistados afirmaram considerar 

a qualidade da terra como boa para o plantio e produção familiar. Embora existam as 

dificuldades como o acesso de deslocamento da água até as áreas de produção, dificultando 

assim a produção, onde por muitas vezes fica mais viavel plantar e manter no quital de casa.  
 

Gráfico II: Enfrentamento da escassez hídrica do assentamento 

 
Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

No assentamento Baixa Verde IV (46,15%) dos entrevistados consideram o agronegócio 

como muito importante para o assentamento, no Portal da Chapada (52,62%) disseram como 

muito importante a atividade destes empreendimentos na região, a maioria citou o fator da 

geração de emprego como positivo. Também fale destacar a presença dos entrevistados que 

declararam como pouco importante e aqueles que citaram o fator positivo, embora venha a 

trazer prejuízos para a região. 

Constata-se que os agricultores percebem o agronegocio apenas como atividade 

produtiva que veio a gerar emprego e renda para a população residente nestes assentamentos, 

favorecendo os agricultores e permitindo uma melhor logistica de moradia, onde estes 

anteriormente precisavam se deslocar quilomentros para poderem trabalhar. Contudo, é 

perceptivel que os agricultores relatam a problematica existente entre o agronegocio e suas 

atividades agricolas, onde é perceptivel o relatos dos agricultores acerca do odor ocasionado 

pelo uso exarcebado de agroquímicos por esses empreendimentos.  

Tanto Altieri (2012) quanto Carvalho (2017) percebem os impactos negativos advindos 

em decorrência de megaempreendimentos agrícolas, não somente o desmatamento e supressão 

dos recursos naturais como o caso da água, indo além, na medida que interfere diretamente no 
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modo de vida do pequeno agricultor, como interferir diretamente na competição por espaço e 

recursos, onde o pequeno agricultor acaba sendo o maior prejudicado. Pois se levarmos em 

consideração aos maiores incentivos e poder políticos e econômico, essas grandes organizações 

saem ganhando, e deixando essas famílias totalmente desestruturadas.  

 
Gráfico III: Visão sobre o agronegócio  

 
Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

Sobre o fator dos benefícios advindos do agronegócio para a região, vale ressaltar como 

citado acima o fator geração de emprego e renda, onde no assentamento Baixa Verde IV 

(76,92%) citaram a geração de emprego e renda, já no assentamento Portal da Chapada 

(86,54%) disseram o mesmo. Com isso percebe-se o quanto muitos assentados estão 

dependentes desse setor produtivo, embora como os entrevistados citaram em campo as 

condições de trabalhos não são das melhores, fatores como a falta de uso de EPI´s (Equipamento 

de Proteção Individual) e baixos salários promovem essas divergências. 

Sauer (2008) discute o processo de formação e apropriação da história do conceito de 

agricultura familiar e agronegócio, onde hoje a partir das construções sociais e mudanças 

políticas, onde o “agronegócio” conceito que segundo ele teve a sua expansão e apropriação a 

partir de expressar [...] “as atividades agropecuárias que utilizam técnicas de produção intensiva 

(mecanização e química) e de escala, o gera aumento da produção e da produtividade” (SAUER, 

2008, p. 16). Com isso percebe-se a divergência entre esses dois modelos de produção, sendo 

inviável o desenvolvimento dessas duas atividades sem que uma não saia prejudicada. 

Contudo, cabe refletir até que ponto o agronegócio promove benefícios para a região, 

quais as formas de produção sustentável que ele promove para os agricultores e região? E 

quando os recursos que aqui existe se extinguirem o que eles irão fazer em benéfico da 

população e do meio ambiente?  
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Gráfico IV: Benefícios do agronegócio na região 

 
Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

Sobre os prejuizos advindos da instalação e desenvolvimento das atividades do 

agronegocio, buscou-se analisar como os agricultores percebiam os impactos negativos 

advindos desse modelo de produção. No assentamento Baixa Verde IV (69,23%) disseram ser 

o cheiro forte do veneno e o aparecimento de doenças, como uma das entrevistadas afirmou que 

o marido dela que trabalhava na empresa ultimamente ficava doente com maior facilidade, 

“como ele trabalha com aqueles venenos” ele tendia a respirar o produto, podendo vir a 

provocar futuras doenças, ou o agravamento destas. No assentamento Portal da Chapada 

(51,92%) também afirmaram o mesmo. 

Vale aqui ressaltar que (7,69) em Baixa Verde IV e (13,46%) em Portal da Chapada 

afirmaram que seria a futura esscassez de água usada pelas africolas que segundo eles é 

diariamente ligada bombas d`água, outros também citaram o desmatamento, fator de grande 

existencia, pois esses empreendimentos ocupam grandes extensões de terras, logo percebe-se a 

sua insustentabilidade. 

 Pessoa e Rigotto (2012) citam os maleficios da expansão do agronegocio de fruticultura 

irrigada na região da Chpada do Apodi/RN e CE, entre eles consequências como a exploração 

do trabalhador e a feração de doenças, contaminação do meio ambiente, ocasionando mortes 

por intoxição entre outros maleficios. 

A relação de desigualdade na convivencia e conflitos entre o modo de produção dos 

pequenos agricultores e os grandes empreendimentos do agronegocio é visivel não somente 

quanto a dimensão e forma de produzir, mais também quanto aos impactos negativos sobre o 

meio ambiente, onde o agronegocio e sua grandes extensões de terras acabam por exaurir 

recursos e vidas que antes habitavam aquela região. 
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Gráfico V: Prejuízos do agronegócio 

 
Fonte: Elaborado pelas autoras. 

Contudo, ainda é visível vida e resistência nos assentamentos aqui apresentados, 

conforme exposto neste trabalho, algumas comunidades ainda conseguem exercer atividades 

produtivas, mesmo que em meio as dificuldades como a privatização de terras. Pequenos 

agricultores ainda mantem em suas terras criação de bovinos, caprinos, ovinos, bem como a 

plantação de hortaliças em seus quintais, que fica aos cuidados de suas esposas. 
 

Foto I: Agricultor com sua pequena produção de bovinos, assentamento Baixa Verde IV 

 
            Fonte: Acervo dos autores, 2018. 
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 As tecnologias surgiram como alternativa sustentável para solucionar a problemática 

da escassez hídrica da região, é perceptível na vos do entrevistado o benefício que as cisternas 

trouxeram para a comunidade, uma segurança para a problemática da falta d`água na região, 

embora os agricultores afirmem que a água do poço da comunidade possui boa qualidade.  

 

Foto II: Cisterna de placas P1MC (Tecnologias socias de apoio a convivência com o semiárido) 

assentamento Portal da Chapada 

 
             Fonte: Acervo dos autores, 2018. 

 

 Jesus e Costa (2013) discutem as tecnologias sociais técnica de desenvolvimento 

tecnológico que propõe uma lógica mais sustentável e de solidariedade para as camadas sociais, 

especialmente aquelas que mais necessitam, como as de assentamentos rurais aqui citadas. 

Portanto percebe-se a necessidade e importância de políticas públicas para as populações rurais 

que tem maior dificuldade de acesso a recursos e oportunidades. 

 

5. CONCLUSÕES 

 

O trabalho de propôs a fazer uma relação de convivência entre os pequenos agricultores 

rurais dos assentamentos Baixa Verde IV e Portal da Chapada frente aos empreendimentos do 

agronegócio, a existência da resistência do sertanejo junto a sua terra, e como estes observam 

o agronegócio na região. Assim, se identificou que todos estes três modos de produção aqui 

abordados necessitam de recursos naturais como a água, solo, sol, ar, entre outros.  
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Embora cada atividade destas aqui citadas desenvolvem a sua produção de forma 

diferenciada, a agroecologia preza pelos princípios do desenvolvimento sustentável, com uma 

produção diversificada e que respeita o meio ambiente.  

A agricultura familiar tem sua produção em menor escala e no caso de Apodi/RN é visível 

a preocupação dos agricultores quanto as questões da produção e meio ambiente. Portanto fica 

evidente o agronegócio como maior produtor de impactos socioambientais da região, desde a 

sua produção insustentável e desumana. 

 Contudo, faz-se necessárias mudanças acerca de políticas de apoio aos pequenos 

agricultores, para que estes sejam respeitados, cabe pensarmos soluções que não permitam a 

descaracterização dos assentamentos rurais, lugares conquistados a partir da luta de um povo.  
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ANEXO:  

QUESTIONÁRIO DA PESQUISA 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  

CURSO DE GESTÃO AMBIENTAL  
  

QUESTIONÁRIO - FAMÍLIAS DOS ASSENTAMENTOS BAIXA VERDE E PORTAL DA CHAPADA, 

APODI/RN.  

  
Prezado (a) senhor (a), somos estudantes do Curso de Gestão Ambiental da UERN, e gostaríamos de 

contar com a sua colaboração para responder este questionário, que diz respeito as pesquisas de 

iniciação científica e de trabalho de conclusão de curso sobre “AGRICULTURA FAMILIAR E 

AGRONEGÓCIO NA CHAPADA DO APODI-RN: RESISTÊNCIA, CONFLITO, CONVIVÊNCIA E 

DISCURSOS – PARTE II (GÊNERO E AGRICULTURA FAMILIAR)”, sob a coordenação/orientação da 

Prof. Dra. Maria Betânia Ribeiro Torres, do curso de Gestão Ambiental/FACEM. Desde já, 

agradecemos a sua a colaboração e garantimos o sigilo dos dados, conforme Termo de Livre 

Esclarecimento apresentado e assinado.  
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Data da entrevista: _____/_____/_____  

  

I CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA DO ENTREVISTADO 
  

1. Endereço completo:_______________________________________________________  

  

2. Sexo:  

(1) M     (2) F  

  

3. Idade:  

(1) 18 a 25 anos  

(2) 26 a 33 anos  

(3) 34 a 41 anos  

(4) 42 a 49 anos  

(5) 50 a 59 anos  

(6) 60 anos ou mais  

  
  

  

4. Nível de escolaridade:  

(1) Analfabeto/Não escolarizado  

(2) Ensino fundamental incompleto  

(3) Ensino fundamental  

(4) Ensino Médio incompleto  

(5) Ensino Médio  

(6) Ensino Superior incompleto  

(7) Ensino Superior  

  
5. Estado civil:  

(1) Casado  

(2) Solteiro  

(3) Viúvo  

(4) Separado  

(5) União Estável  

6. Há quanto tempo mora no  

assentamento?  

(1) 1 a 3 anos  

(2) 4 a 7 anos  

(3) 8 a 11 anos  

(4) 12 a 15 anos  

(5) Mais de 15 anos 

  

7. Renda Familiar:  

(1) Menos de um salário  

(2) um salário  

(3) de 2 a3 salário  

(4) de 3 a 4 salários  

(5) de 5 a 8 salários  

(6) de 8 a 10 salários  

  

8. Quais as atividades produtivas que desenvolve aqui no assentamento?   

 __________________________________________________________________  

  

9. Possui outra atividade além de agricultor?  

(1) Sim     (2) Não  

  

10. Exerce outras atividades além dessa?  

__________________________________________________________________ 
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11. Os agricultores são apoiados por alguma organização social? Sim quais  

(1) Igrejas  

(2) CPT  

(3) Prefeitura  

(4) Emater  

(5) Cooperativas ___________________________________________________  

(6) Particulares  

(7) Sindicato dos trabalhadores Rural  

(8) ONG__________________________________________________________  

(9) Associação dos moradores   

(10) Não recebe apoio  

(11) NS/NR  

  

12. De que forma o assentamento e se mantém unido?  

(1) Reuniões mensais  

(2) Trabalhos comunitários 

(3)  (3) Divisão de tarefas  

(4) Festas/confraternização  

(5) Religião  

(6) Outra:__________________________________________________________ 

  

13. O Sr (A Sra) faz parte de alguma organização social? Se sim qual?  

(1) associação de moradores  

(2) sindicato Rural  

(3) grupo religioso  

(4) grupo de mulheres  

(5) não participam  

(6) Outras:_________________________________________________________ 

  

14. Como é a tomada de decisão na sua família?  

(1) Você decide sozinho  

(2) Decide com sua esposa/seu esposo  

(3) Decide com a família  

(4) Outra:__________________________________________________________  

 

 

II PERCEPÇÃO SOBRE O ENFRENTAMENTO DA CRISE SOCIOAMBIENTAL 
  

15. Na sua opinião, a qualidade da terra do assentamento é:  

(1) Ruim  
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(2) Regular  

(3) Boa  

(4) Ótima  

(5) NS/NR  

  

16. Como os agricultores enfrentam os problemas ambientais no assentamento?  

(1) Práticas de manejo sustentável do solo  

(2) Reaproveitamento de água  

(3) Adubação orgânica  

(4) Faz replantio de árvores  

(5) Outros__________________________________________________________  

(6) NS/NR  

  
17. O cuidado com o meio ambiente fez com que os agricultores tenham mudado suas práticas 

na agricultura?  

(1) A maioria mudou  

(2) Muitos mudaram  

(3) Poucos mudaram  

(4) Ninguém mudou nada  

(5) Todos mudaram  

(6) Não se aplica  

  

18. Como os agricultores vêm enfrentando a escassez de água?  

(1) Poços comunitários  

(2) Carro pipas  

(3) Cisternas  

(4) Outro:__________________________________________________________ 

  

19. Qual a sua visão sobre a instalação de empresas do agronegócio na região?  

(1) Muito importante  

(2) Pouco importante  

(3) Desnecessária  

(4) Outra:__________________________________________________________  

  

20. Na sua opinião, quais os benefícios do agronegócio na vida das famílias do 

assentamento?  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

  

21. Quais os prejuízos?   

__________________________________________________________________  
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__________________________________________________________________  

  

22. O que a expressão "projeto da morte" significa para você?  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

 

III PERCEPÇÃO DOS AGRICULTORES SOBRE AS TECNOLOGIAS SOCIAIS 

  

23. Quais os significados das cisternas para o assentamento?  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

  

24. Na sua opinião, as cisternas contribuíram para a melhoria da qualidade de vidas das 

famílias da comunidade?  

(1) Aumentou a produção do assentamento  

(2) Aumentou a renda das famílias  

(3) fortalecimento da organização social do assentamento  

(4) Autonomia dos agricultores e agricultoras  

(5) Produção sem agrotóxicos e/ou fertilizantes químicos  

(6) NDR  

(7) Outro:__________________________________________________________  

  

IV PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NAS ATIVIDADES PRODUTIVAS 
  

25. A participação das mulheres nas decisões do grupo familiar é:  

(1) Muito importante  

(2) Pouco importante  

(3) Desnecessária  

(4) NS/NR  

  

26. Você participa de algum o grupo de mulheres?  

(1) Sim (2) Não  

  

27. Como as mulheres participam da organização do assentamento?  
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28. Como as mulheres participam das atividades produtivas do assentamento?  

 

 
  

 
  

 
  

29. Qual a sua opinião sobre a participação das mulheres nas atividades produtivas do 

assentamento?  

(1) Muito importante  

(2) Pouco importante  

(3) Desnecessária  

(4) NS/NR  

  

30. Por qual motivo?  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

  

31. Qual a sua opinião sobre a participação dos homens nas atividades domésticas?  

(1) Muito importante  

(2) Pouco importante  

(3) Desnecessária  

  

32. Por quê?  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

  

33. Os homens participam das atividades domésticas?  

(1) Sim     (2) Não  

  

34. Se sim, de que maneira, os homens participam das atividades domésticas?  

(1) Lavam pratos  

(2) Cuidam dos filhos  

(3) Orientam nas atividades escolares  

(4) Arrumam a casa  

(5) Lavam os banheiros  

(6) Cozinham as refeições da família  

(7) Outros _________________________________________________________ 

  

OBRIGADA!  
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Nome da Entrevistadora:____________________________________________________  

  
OBSERVAÇÕES GERAIS:  
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COLETA SELETIVA SOLIDÁRIA DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS: ANÁLISE DOS 

RESULTADOS DO PROJETO IMPLATADO NO ESCRITÓRIO CENTRAL DA CAERN 

EM MOSSORÓ / RN 

 

Autor(es): Ana Paula da Silva Oliveira¹ 

                  Ana Helena da Silva (orientadora)² 
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Resumo 

Sendo a CAERN – Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte a empresa pública 

responsável pelo maior percentual de captação, tratamento e distribuição de águas e esgotos do 

Estado, torna-se fundamental conhecer a postura deste órgão no que concerne as ações 

socioambientais. Desta forma, o objetivo do presente artigo reside na análise dos resultados 

obtidos com o projeto piloto da coleta seletiva solidária implementado, exclusivamente, no 

Escritório Central da CAERN situado na cidade de Mossoró/RN. A metodologia utilizada 

compreende levantamento bibliográfico e documental, tendo como método de estudo a análise 

gravimétrica e a pesquisa quantitativa. Por meio da gravimetria, realizada em 2017, verificou-

se que a maior quantidade de resíduos produzidos é orgânica, seguido de papel e polímeros. Por 

meio da pesagem diária dos resíduos coletados nas salas foi possível registrar que, durante 08 

(oito) meses, está unidade administrativa gerou 814,57kg de resíduos sólidos, destes 46% foram 

direcionados a Coleta Seletiva Solidária. Concluímos que está unidade administrativa 

conseguiu se adequar a legislação estadual (Lei 10.077/2016). No entanto, identificamos que a 

CAERN ainda não dispõe de um Plano de Gestão e Logística Sustentável ou qualquer outro 

documento institucional que oriente o uso sustentável dos materiais e a destinação correta dos 

resíduos gerados. Necessitando de investimento em ações internas de educação ambiental com 

vistas a instituir a consciência social e ambiental dos seus colaboradores. 

Palavras-chave: coleta seletiva, resíduos sólidos, reciclagem, educação ambiental 

 

Abstract 

CAERN – Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (lit. translation: “Water and 

Sewage Company of Rio Grande do Norte State”) – is the public company responsible for the 

highest percentage of abstraction, treatment and distribution of water and sewage of Rio Grande 

do Norte State and, because of that, it is instrumental to know the position of this institution 

regarding social and environmental actions. This way, the purpose of this article is to analyze 

the results obtained with the pilot project of selective solidary settled down exclusively at 

CAERN Head Office in Mossoró City, Rio Grande do Norte State. The methodology used 

includes a bibliographical and documentary survey, and taking gravimetric analysis and 

quantitative research as a method of study. By using gravimetry, which was made in 2017, it 

was verified that the greatest quantity of waste produced is organic, followed by paper and 

polymers. By means of daily weighing of the residues, collected in the rooms, it was possible 

to register that, in a period of 8 months, this CAERN Office generated 814.57kg of solid waste, 

of which 46% were destined to Selective Solidary Collection. We can conclude this Office was 

able to comply with the State Legislation (Law 10.077/2016). Nonetheless, we could also 

identify CAERN has not developed yet a Sustainable Management and Logistics Plan or any 
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other institutional document which guides the sustainable use of the materials and the 

appropriate destination of the wasted produced. So, that institution still needs to invest in 

internal environmental education actions, with a goal to stablish the social and environmental 

awareness of its staff. 

Key words: selective collection, solid waste, recycling, environmental education.  

 

 

1. Introdução 

 

Vários órgãos e instituições públicas descartam seus resíduos sem nenhum cuidado ou 

fiscalização, atitudes que acarretam inúmeras consequências negativas: poluição do solo, das 

águas superficiais e subterrâneas, do ar, proliferação de organismos patógenos causadores de 

doenças na população, etc.  Frente a essa realidade é perceptível a necessidade de 

implementação de políticas que fomentem o desenvolvimento sustentável. 

A Agenda 21 defini desenvolvimento sustentável como o desenvolvimento que atende 

às necessidades do presente sem comprometer a habilidade das futuras gerações de encontrar 

suas próprias necessidades. Com foco na proteção ambiental, estabilidade econômica e 

responsabilidade social. 

Para Lima (2015) as últimas décadas do século XX viveram a intensificação do consumo 

e da descartabilidade, produzindo assim efeitos inequívocos sobre a geração de resíduos sólidos 

e sobre a degradação dos recursos naturais. Para o autor o debate ambiental e o planejamento 

da gestão dos resíduos sólidos são elementos indispensáveis no contexto atual. 

A palavra “lixo” que anteriormente era empregada para denominar todo material que 

descartávamos por não proporcionar mais interesse, atualmente, com a criação de Leis 

específicas, passou a ser denominado resíduo sólido. A partir de então, com a modernidade das 

tecnologias e a preocupação socioambiental, o reaproveitamento dos resíduos descartáveis 

ganhou destaque e consequentemente valor econômico, podendo ser considerado um recurso. 

Todavia, dentre os desafios a serem superados está a mudança da cultura do consumo e descarte 

de materiais. 

Conforme a Política Nacional de Resíduos Sólidos e a Lei Estadual nº 10.077/16 os 

órgãos da administração direta e indireta devem realizar a separação e consequentemente a 

destinação correta dos resíduos sólidos produzidos, estando autorizados a doarem esses 

resíduos a Associações ou Cooperativas de catadores de materiais recicláveis. 

De acordo com o Art. 2º, inciso I, da Lei nº 10.077/2016 recomenda-se aos órgãos que 

compõem o Governo do Estado do Rio Grande do Norte a implementação da coleta seletiva 

solidária dos resíduos sólidos, que consiste na separação e doação dos resíduos sólidos 

recicláveis para associações e/ou cooperativas de catadores de materiais, devidamente 

licenciadas. 

Com base na legislação e frente a problemática dos resíduos sólidos, o presente estudo 

objetiva analisar os resultados obtidos pelo Projeto Piloto de Coleta Seletiva Solidária de 

resíduos recicláveis implementado na Companhia de Águas e Esgotos do Estado do Rio Grande 

do Norte – CAERN, com sede em Mossoró/RN.  
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2. A CAERN e a Coleta Seletiva Solidária 

 

De acordo com o Site oficial da CAERN, a Companhia é uma empresa de economia 

mista, fundada em 2 de setembro de 1969. Que tem como missão atender a toda população do 

Rio Grande do Norte com água potável, coleta e tratamento de esgotos, contribuindo assim para 

a melhoria da qualidade de vida de seus usuários, com postura empresarial adequada e 

inovadora, integrada aos demais setores de saneamento básico e respeitando os fatores 

socioeconômicos e ambientais. 

Buscando se adequar as recomendações da Política Nacional de Resíduos Sólidos e da 

Lei Estadual nº 10.077/2016, em meados de 2017, um grupo de empregados da Companhia 

elaborou e apresentou a Gerência da Regional Oeste – ROE um projeto piloto que tem como 

objetivo principal implementar a coleta seletiva solidária de resíduos. 

Inicialmente o projeto é uma ação piloto, em operação em uma única unidade 

administrativa da CAERN. O local escolhido para implementação desta ação foi a sede da 

Regional Oeste – ROE, que administra a distribuição de águas, a captação e tratamento de 

esgotos de Mossoró e mais 14 cidades do Oeste Potiguar, situada a Av. Alberto Maranhão, 

s/nº - Bairro Bom Jardim, Mossoró/RN. De acordo com dados fornecidos pelo Núcleo de 

Pessoal trabalham nesta unidade administrativa trabalham cerca de 120 (cento e vinte) 

empregados, entre efetivos, terceirizados e estagiários. Distribuídos em 30 (trinta) salas.  

De acordo com o projeto, todo o material reciclável é separado nas salas, com o apoio 

dos 03 (três) Auxiliares de Serviço Gerais – ASG’s, acondicionado em uma casa de resíduo e 

doado, semanalmente, a ASCAMAREM (Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de 

Mossoró).  

Desde o mês de outubro de 2018 os ASG’s realizam a pesagem e consequentemente o 

registro diário, em uma planilha fixa na sala de resíduos, dos resíduos recicláveis (destinados a 

ASCAMAREM) e dos rejeitos (destinados ao aterro sanitário da cidade de Mossoró). 

Conforme material publicada na Intranet, rede interna de computadores da CAERN, o 

Projeto Piloto de Coleta Seletiva Solidária implantado no escritório Central da Regional Oeste 

– Mossoró é uma referência para todas as unidades da empresa no Estado do Rio Grande do 

Norte, sendo uma ação isolada e recente, iniciada em 22 de março de 2018, mas que já apresenta 

resultados positivos.  

 

3. Referencial teórico: alguns conceitos 

 

A coleta e o manejo dos resíduos sólidos integram o conceito de saneamento básico. 

Para Almeida (2014, p. 06) saneamento básico é o conjunto de serviços, infraestruturas e 

instalações de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de 

resíduos sólidos, drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. Todavia, grande parte dos 

resíduos gerados são devolvidos ao meio ambiente de forma inadequada, levando à 

contaminação do solo e das águas, trazendo vários prejuízos ambientais, sociais e econômicos. 

A lei 12.305/2010 trouxe à tona um novo olhar no debate nacional acerca da gestão e da 

responsabilidade socioambiental dos atores sociais, elucidando assim muitos conceitos, tais 

como, quem são os geradores de resíduos sólidos, o que são resíduos sólidos, reciclagem, e, o 

que se entende por disposição final ambientalmente correta. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Economia_mista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Economia_mista
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Para o legislador são considerados geradores de resíduos sólidos todas as pessoas físicas 

ou jurídicas, de direito público ou privado, que, por meio de suas atividades, produzam resíduos 

sólidos. 

 De acordo com o art. 3º, inciso XVI da Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS: 

 
Resíduo Sólido é todo material, sustância, objeto ou bem descartado 

resultante de atividades humanas em sociedade, a cuja a destinação final se 

procede, se propõe proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados 

sólidos ou semissólidos, bem como gases contidos em recipientes e líquidos 

cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de 

esgoto ou em corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnicas ou 

economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível. 

 

 Os aterros sanitários passam a serem defendidos e recomendados como os locais de 

destinação final ambientalmente correta, pois são construídos com vistas as evitar danos ou 

riscos à saúde pública, minimizando assim os diversos impactos ambientais possíveis. 

Um dos instrumentos da PNRS diz respeito a valorização dos catadores de materiais 

recicláveis, por meio do incentivo à criação e desenvolvimento de cooperativas ou 

associações. A presença desta parte do texto legislativo demonstra preocupação social e 

ambiental por parte da Câmara de Deputados, pois o fortalecimento das cooperativas de 

catadores garante dignidade e renda para essas famílias, cujo trabalho é fundamental para a 

preservação do meio ambiente, reduzindo assim a quantidade de resíduos sólidos que chegam 

aos aterros sanitários, proporcionando, para estes, maior vida útil e consequentemente redução 

dos gastos públicos. 

Segundo a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo (2001) é de extrema 

importância a implementação da coleta seletiva nos órgãos públicos, nas empresas e na 

sociedade em geral, pois por meio dela recupera-se o meio ambiente mantendo-o limpo 

reduzindo assim a poluição. 

 

A coleta seletiva é um sistema de recolhimento de materiais recicláveis: 

papéis, plásticos, vidros, metais e orgânicos, previamente separados na 

fonte geradora e que podem ser reutilizados ou reciclados. A coleta 

seletiva funciona, também, como um processo de educação ambiental 

na medida em que sensibiliza a comunidade sobre os problemas do 

desperdício de recursos naturais e da poluição causada pelo lixo (São 

Paulo, 2001, p. 02). 

 

O Estado do Rio Grande do Norte promulgou no dia 13 de julho de 2016 a Lei nº 10.077 

que dispõe pela separação dos resíduos recicláveis, gerados pelos órgãos da administração 

pública direta e indireta, autorizando estes a doarem seus resíduos recicláveis para associações 

ou cooperativas de catadores de materiais. 

De acordo com o legislador a coleta dos resíduos recicláveis descartados, separados na 

fonte geradora, para destinação às associações ou cooperativas de catadores de materiais 

recicláveis é denominada coleta seletiva solidária. 

 A Resolução Nº 275 DE 25 de abril de 2001 em seu art. 4, no anexo, diz que na 

reciclagem dos resíduos deve ser utilizado o Padrão de cores Azul: papel/papelão; Vermelho: 

plástico; Verde: vidro; Amarelo: metal; Preto: madeira; Laranja: resíduos perigosos; Branco: 

resíduos ambulatoriais e de serviços de saúde; Roxo: resíduos radioativos; Marrom: resíduos 
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orgânicos; Cinza: resíduo geral não reciclável ou misturado, ou contaminado não passível de 

separação. 

 Essa orientação de código de cores serve para uma melhor separação dos resíduos 

evitando a mistura, incentivando e facilitando a coleta.  

A adequada gestão dos resíduos sólidos em estabelecimentos empresariais tem 

despertado relevância social e ambiental, uma vez que, a destinação correta beneficia não só o 

meio ambiente, mas também as associações de catadores de materiais recicláveis que garantem 

seu sustento com a arrecadação e comercialização dos resíduos coletados. 

Segundo Zasso (2014, p.19) o meio ambiente é constituído de organismos, populações, 

comunidades, ecossistemas, sendo o meio onde vivemos, com características próprias e 

munidos de interação. Compreendendo assim todos os fatores capazes de afetar a vida dos 

organismos. É tudo aquilo que nos rodeia e que interfere na nossa existência. 

 

4. Metodologia 

 

O presente estudo objetiva analisar os resultados obtidos a partir da implementação do 

Projeto Piloto de Coleta Seletiva Solidária executado no Escritório Central da CAERN, 

situado a Av. Alberto Maranhão, s/nº, Bairro Bom Jardim – Mossoró / RN. 

 A metodologia compreende levantamento bibliográfico e documental, de livros, artigos, 

publicações, Leis e documentos internos, produzidos pela CAERN, todos relacionados com a 

temática da gestão dos resíduos sólidos por órgãos da administração pública. Ferramentas 

essenciais na fundamentação teórica e metodológica, bem como no processo de análise dos 

dados coletados. 

Para Dias (2014) a pesquisa bibliográfica é realizada por meio do levantamento de obras 

já produzidas e publicadas (p. 10), e a documental por meio do estudo de materiais que não 

receberam tratamento analítico (p.11). O autor ainda caracteriza o estudo de caso como 

empírico, que investiga um fenômeno atual dentro de um contexto real (p. 11-12). 

Por meio da pesquisa bibliográfica e documental realizamos a leitura, o fichamento e a 

tabulação dos dados coletados junto a Comissão Interna responsável pela Coleta Seletiva 

Solidária no Escritório Central da CAERN. 

Como método de estudo foi adotado a pesquisa quantitativa. Tendo sido realizada a 

tabulação e a análise dos dados coletados a partir das planilhas de controle e monitoramento 

diário da quantidade de resíduos destinada a ASCAMAREM e da quantidade de resíduos 

destinada ao aterro sanitário do município. Os gráficos utilizados no presente estudo são 

oriundos da condensação dos registros diários realizados pela equipe do projeto durante o 

período de outubro de 2018 a maio de 2019. 

Segundo Silveira e Córdova na pesquisa quantitativa os resultados podem ser 

quantificados. Na análise dos dados predomina o pensamento positivista lógico, com ênfase no 

raciocínio dedutivo, nas regras da lógica e nos atributos mensuráveis da experiência humana. 

O instrumental utilizado para coleta de dados foram visitas ao escritório central da 

CAERN em Mossoró com o objetivo de compreender o projeto, bem como a realização de 

reuniões com a equipe responsável pelo projeto da coleta seletiva solidária. 

Por meio da técnica da gravimetria, realizada em outubro de 2017 pela equipe que 

coordena o projeto, será possível analisar os tipos e as quantidades de resíduos sólidos gerados 

no escritório central, subsidiando assim uma análise comparativa dos dados coletados antes e 
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durante a execução do projeto. Importante destacar que esses dados foram cedidos pela 

coordenação do projeto ao nosso grupo de estudo. 

Segundo Quevedo (2016) a análise gravimétrica ou gravimetria é um método analítico 

quantitativo clássico que objetiva isolar e realizar a pesagem de um elemento ou composto, em 

sua forma mais pura, que é separado de uma quantidade ou amostra previamente conhecida. 

 

5. Análise dos dados iniciais 

 

Como forma de construir um marco zero do projeto foi realizado, durante os dias 16 a 

20 de outubro de 2017, a análise gravimétrica dos resíduos gerados no escritório central da 

Regional Oeste - ROE Mossoró. 

Para Souza (2009) a composição gravimétrica identifica o percentual de cada 

componente em relação ao peso total da amostra de lixo analisada. 

A importância da realização desta análise é decorrente da necessidade de conhecer os 

tipos de resíduos como também a sua produção diária, para que se possa proceder com o 

acondicionamento dos resíduos com potencial de reciclagem, que serão doados a 

ASCAMAREM, bem como os resíduos não recicláveis que terão como destino final o aterro 

sanitário. Os resultados obtidos podem ser verificados no Gráfico 1. 

 

Gráfico 1: Resultados análise gravimétrica dos resíduos produzidos no Escritório Central - 

Mossoró/RN entre os dias 16 a 20 de outubro de 2017. 

 
 

 Após a realização do estudo gravimétrico, verificou-se que a maior quantidade de 

resíduos produzidos no Escritório Central é de composição orgânica. Seguido de papel e 
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polímeros (plásticos). Este fator não demonstra irregularidade uma vez que, o método 

gravimétrico analisa a diferença de massa entre as amostras. 

O que podemos observar é que grande parte dos resíduos gerados podem receber um 

destino com benefícios socioambientais, tanto para a própria Companhia que reduzirá seu 

passivo ambiental ao descartar materiais impróprios para o aterro sanitário do município, 

quanto para as associações de catadores que obterão renda ao recolher parte dos materiais. 

Cerca de 92% dos resíduos que são gerados no Escritório Central, tem capacidade de serem 

aproveitados, sejam eles pelo processo da reciclagem ou pela compostagem. 

 Nos dias 29 e 30 de abril de 2019, realizamos nova análise gravimétrica, agora dos 

resíduos recicláveis, destinados exclusivamente a ASCAMAREM. 

 

Gráfico 2: Resultados análise gravimétrica dos resíduos recicláveis produzidos no Escritório 

Central - Mossoró/RN entre os dias 29 e 30 de abril/2019. 

 

 
 

 Os dados acima reforçam os anteriores, pois demonstram que os resíduos gerados no 

escritório da CAERN e doados a ASCAMAREM contribuem para a renda das famílias de 

catadores, pois são, na sua maioria, compostos por papel (77%) e plásticos 22% (garrafas e 

sacos plásticos). O 1% de rejeito demonstra que o processo de separação dos materiais em sala 

tem apresentado bons resultados, pois uma quantidade mínima dos resíduos que chegam a 

ASCAMAREM não conseguem ser comercializados pelos membros da associação. 
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6. Análise dos dados atuais 

  

 A partir dos dados coletados nas planilhas de registro diário de resíduos, realizada pela 

equipe de ASG’s da CAERN – Mossoró, durante 08 (oito) meses, de outubro de 2018 e maio 

de 2019, foram gerados os seguintes quantitativos de resíduos recicláveis e resíduos não 

recicláveis: 

 

Gráfico 3: Resultados do quantitativo de resíduos gerados na CAERN no período de 

out./2018 a mai./2019. 

 

 
 

De acordo com os dados coletados, em um intervalo de tempo correspondente a 08 (oito) 

meses, é possível perceber que uma única unidade administrativa da CAERN em Mossoró 

gerou, no total, 814,57kg de resíduos sólidos. Por intermédio do Projeto da Coleta Seletiva 

Solidária 46% (374,53kg) dos resíduos foram direcionados para a reciclagem, uma média de 

aproximadamente 47kg/mês. 

 Importante destacar que o resíduo não reciclável é, normalmente, mais pesado que o 

resíduo destinado a reciclagem. Na ROE esse fato acontece devido as características que, 

predominantemente, compõem os resíduos que são destinados ao aterro sanitário. 

 De acordo com os dados coletados da equipe que coordena a Coleta Seletiva Solidária 

na CAERN os resíduos que são destinados ao aterro sanitário de Mossoró, e que compreendem 

54% (440,04kg), são compostos, predominantemente, pelos seguintes materiais: lixo de 

banheiro, folhas de árvores, podas de plantas, restos de comida, pó de café, papel toalha, papel 

filme, papel engordurado, papel sujo, guardanapo, fotografia, adesivo, fita crepe, ponta de 

cigarro, papel metalizado, embalagens de salgadinhos e de biscoitos, espuma, isopor, esponja 

de aço. 
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Já os resíduos recicláveis doados para a coleta seletiva solidária são compostos, na sua 

maioria, por copos e embalagens descartáveis (polímeros), papel, papelão, vidro e metal, sendo 

esses dois últimos em menor quantidade que os primeiros.  

 Antes do projeto a totalidade dos resíduos gerados eram destinadas a aterro sanitário da 

cidade, contribuindo diretamente para redução da vida útil deste, bem como para a poluição do 

meio ambiente. 

É perceptível os avanços do projeto, mesmo com poucos meses de implementação, 

todavia podemos concluir que há necessidade de mais investimento em divulgação interna, com 

ênfase na educação ambiental. De maneira a instituir uma consciência ambiental nos 

empregados da Companhia, fazendo com que estes possam melhorar o processo de separação 

dos resíduos ainda nas salas (fonte geradora), fator que facilitará o trabalho dos ASG’s e da 

Comissão da Coleta Seletiva Solidária, bem como contribuirá para o aumento do percentual de 

materiais finais destinados a reciclagem. 

Para Góes e Guedes (2012, p. 21) a educação ambiental atua de forma continuada e 

como instrumento de transformação da realidade, buscando a otimização do uso dos recursos 

materiais. 

 A sensibilização dos trabalhadores, por meio da educação ambiental, corroborará para a 

consolidação do Projeto no Escritório Central de Mossoró, bem como subsidiará sua ampliação 

para as demais unidades administrativas e operacionais da CAERN na Região Oeste.  

 

7. Conclusão 

 

Podemos concluir que o projeto piloto da Coleta Seletiva Solidária implantado no 

Escritório Central da Regional Oeste em Mossoró encontra-se em pleno funcionamento. Por 

meio deste está unidade administrativa conseguiu se adequar a legislação estadual que 

estabelece a coleta seletiva solidária, prevista na Lei nº 10.077/2016 e, em partes, a PNRS. 

Percebemos avanços ao longo dos primeiros meses de execução do projeto, pois uma única 

unidade administrativa conseguiu sair de 100% dos resíduos sólidos destinados ao aterro 

sanitário, para 54%, uma redução que equivale a mais de 45% dos resíduos gerados estão tendo 

a destinação correta. 

 O projeto além da preocupação ambiental, com a deposição ambientalmente correta dos 

resíduos, apresenta um forte viés social, contribuindo diretamente na geração de renda e 

inclusão social das famílias de catadores de materiais recicláveis que integram a 

ASCAMAREM. Registramos que estas famílias coletam semanalmente os resíduos na 

CAERN, levam para a sede da associação, separam por tipo de material (papel, papelão, vidro, 

plástico e metal), prensam e vendem o material recolhido para as empresas de reciclagem de 

Mossoró e região.  

As atividades industriais e empresariais são responsáveis pela geração de grandes 

quantidades de resíduos, de diferentes características e quantidades, que precisam ser 

gerenciadas adequadamente para não acarretarem poluição ambiental e danos à saúde humana. 

Por isso, todo gerador de resíduos é obrigado, por Lei, a montar estratégias de descarte 

ambientalmente correto dos resíduos gerados. 

No entanto, identificamos que a CAERN ainda não dispõe de um Plano de Gestão e 

Logística Sustentável – PGLS ou qualquer outro documento institucional que oriente o uso 

sustentável dos materiais e a destinação correta dos resíduos gerados. Sendo a ação 
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desenvolvida em Mossoró um projeto isolado, que não existe em nenhuma outra unidade 

administrativa da empresa. Fator este que demonstra pouco ou nenhum compromisso 

socioambiental. 

Góes e Guedes (2012, p. 21) afirmam que a implantação da educação ambiental nos 

órgãos públicos tem como objetivo principal o desenvolvimento de práticas educativas para 

incorporação dos princípios de responsabilidade socioambiental à cultura da organização, em 

um programa de educação voltado para o consumo consciente dos materiais do dia a dia. 

Concluímos ser imprescindível que a Companhia implante e implemente ações internas 

de âmbito estadual com foco na educação ambiental e na destinação correta dos resíduos sólidos 

gerados por suas unidades administrativas e operacionais, de maneira a instituir um processo 

de sensibilização socioambiental nos seus colaboradores, contribuindo com a redução da 

quantidade de resíduos encaminhados aos aterros sanitários, fomentando atividades produtivas 

de reciclagem e o fortalecendo assim as organizações de catadores. 
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Resumo 

 

O presente trabalho buscou relatar o escopo do projeto Geração de renda e fortalecimento das 

dinâmicas de economia solidária no semi-árido (SIC) do Estado do Rio Grande do Norte – 

Balaio de Economia Solidária e as atividades por ele desenvolvidas. De modo mais 

aprofundado, foram apresentados os seis grupos da agricultura familiar cujos empreendimentos 

de economia solidária foram acompanhados pela COOPERVIDA. A agricultura familiar, 

categoria social, econômica e de ação política, é responsável por parte considerável da produção 

de alimentos no Brasil. Uma das principais características da agricultura familiar é o cultivo de 

diversos tipos de produtos e a variada criação de animais. Na totalidade dos biomas brasileiros 

há presença de produtos da agricultura familiar. Dadas algumas de suas características, a 

agricultura familiar produz cultivo de baixo impacto ambiental. O projeto aqui apresentado 

buscou estimular o desenvolvimento da matriz de produção/comercialização justa e solidária. 

O comércio justo e solidário é uma matriz econômica, ecológica e ética de realização de 

negócios. Como esta matriz tem uma perfeita sintonia com a categoria agricultura familiar, um 

dos intuitos principais do projeto foi proporcionar melhoria nas condições de vida dos daqueles 

que vivem da agricultura familiar, por intermédio do incentivo ao desenvolvimento de 

iniciativas pelo viés da economia solidária com respeito ao meio. Com o intuito de apresentar 

a experiência da COOPERVIDA no projeto, foi feito um levantamento de informações por 

intermédio de relatórios, fichas de acompanhamento, e análise dos registros fotográficos. O 

relato de experiência aqui apresentado expõe as ações cujo caminho metodológico pautou-se 

na execução de atividades de formação, diagnóstico das realidades locais, proposição e 

implementação de empreendimentos de forma harmônica e ambientalmente sustentável. Os seis 

grupos objeto deste artigo conseguiram implementar os seis empreendimentos projetados para 

a ação. A consolidação da Feira da Agricultura Familiar de Apodi, o fortalecimento da 

caprinocultura (de carne e de leite), a apicultura e a produção de polpa de fruta chegaram a um 

estado de consolidação que proporcionaram um aporte e renda às famílias envolvidas. A 

viabilidade econômica, a sustentabilidade ambiental de boa parte dos empreendimentos da 

economia solidária tem demonstrado que este é um caminho a ser trilhado pela agricultura 

familiar. 
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Palavras–chave: economia solidária, agricultura familiar, sustentabilidade. 

 

Abstract 

 

The present work sought to report the scope of the project Income generation and strengthening 

of the dynamics of solidarity economy in the semi-arid region of the State of Rio Grande do 

Norte - Balaio de Economia Solidária and the activities it developed. In a more in-depth way, 

the six groups of family agriculture whose solidarity economy projects were accompanied by 

COOPERVIDA were presented. Family agriculture, a social, economic and political action 

category, is responsible for a considerable part of food production in Brazil. One of the main 

characteristics of family farming is the cultivation of several types of products and the diverse 

breeding of animals. In the totality of the Brazilian biomes there is presence of products of the 

familiar agriculture. Given some of its characteristics, family farming produces low 

environmental impact crops. The project presented here sought to stimulate the development of 

a fair and solidary production / commercialization matrix. Fair trade is an economic, ecological 

and ethical matrix for doing business. As this matrix has a perfect harmony with the family 

agriculture category, one of the main aims of the project was to provide improvement in the 

living conditions of those who live in family agriculture, by encouraging the development of 

initiatives for the solidarity economy bias with respect to the means. In order to present 

COOPERVIDA's experience in the project, a survey of information was made through reports, 

follow-up records, and analysis of photographic records. The experience report presented here 

presents the actions whose methodological path was based on the execution of training 

activities, diagnosis of local realities, proposition and implementation of projects in a harmonic 

and environmentally sustainable way. The six groups object of this article managed to 

implement the six projects designed for action. The consolidation of Apodi's Family Agriculture 

Fair, the strengthening of goat breeding (meat and dairy), beekeeping and the production of 

fruit pulp reached a state of consolidation that provided a contribution and income to the 

families involved. The economic viability and environmental sustainability of many enterprises 

of the solidarity economy has demonstrated that this is a path to be followed by family farming. 

 

Key words: solidarity economy, family farming, sustainability 

 

  



 
 

1057 
 

UERN | Mossoró – RN, 02 a 06 de setembro de 2019 
VI CONgest – Congresso de Economia & Gestão 

1 – INTRODUÇÃO 

 

1.1 - CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

O relato de uma experiência constitui-se sobremaneira de uma visão a respeito de 

acontecimentos dos quais se vivenciou ou se investigou. O texto produzido é fruto da 

compreensão de quem pesquisa a sobre o material coletado e o que se vivenciou a partir dos 

dados coletados. Os mecanismos de coleta podem variar, entretanto, o sentido final que é a 

produção de conhecimento, é algo presente em todos os casos. Revisitar experiências e delas 

retirar contribuições para outros contextos quer sejam histórico-temporais, geoespaciais da 

linha epistemológica de construção ou reconstrução de conhecimentos, torna-se algo essencial 

para, não somente a academia, o pesquisador, mas também para todas as pessoas que se 

envolveram na empreitada, sobremaneira, quando há uma devolutiva do material produzido. As 

informações, as análises, as revisões de percurso também são contribuições necessárias à 

melhoria não só dos casos estudados, mas também de outras ações que possam vir a ser 

implementadas nas quais se possa somar elementos de experiências anteriores. 

O projeto Geração de renda e fortalecimento das dinâmicas de economia solidária no 

semi-árido (SIC) do Estado do Rio Grande do Norte, cujo nome de uso comum foi Balaio de 

Economia Solidária foi feito em rede, ou seja, um conjunto de instituições e grupos fizeram 

parte dele. A entidade proponente foi a AACC – Associação de Apoio as Comunidades do 

Campo, uma Organização Não-Governamental com atuação no Estado do Rio Grande do Norte. 

Estão associadas ao projeto a AVSF – Agrônomos e Veterinários Sem Fronteiras, uma 

organização sem fins lucrativos francesa; o Centro Terra Viva – Centro de Apoio ao 

Desenvolvimento da Agricultura Familiar, uma ONG com atuação no estado do Rio Grande do 

Norte e a COOPERVIDA – Cooperativa de Trabalho de Assessoria e Prestação de Serviços 

Múltiplos para o Desenvolvimento Rural, uma cooperativa de técnicos que também atua no Rio 

Grande do Norte. Foram, ainda, parceiros desta empreitada a Rede PARDAL, uma articulação 

que reúne entidades de assessoria à agricultura familiar de base camponesa, a Rede Xiquexique 

– Rede Xiquexique de Comercialização Solidária, articulação de entidades e trabalhadores 

rurais que visam construir processos de debate e implementação de uma comercialização 

pautada no comércio justo e solidário e, por fim, o CF8 – Centro Feminista 8 de Março, uma 

organização feminista de fortalecimento a grupos de mulheres. 

O horizonte de atuação do projeto foi o Estado do Rio Grande do Norte, sobremaneira, 

em três Territórios da Cidadania: Sertão do Apodi, Açu-Mossoró e Mato Grande. É importante 

aduzir que “O Programa Territórios da Cidadania tem por objetivo promover e acelerar a 

superação da pobreza e das desigualdades sociais no meio rural, inclusive as de gênero, raça e 

etnia, por meio de estratégia de desenvolvimento territorial sustentável [...]” (BRASIL, 2008, 

P.01). 

Nestes territórios foram desenvolvidas ações os municípios de Apodi, Governador 

Dix-sept Rosado, Upanema, Campo Grande, Janduis e Messias Targino, pertencentes ao 

Território Sertão do Apodi; no Território Açu-Mossoró, os municípios de Assu, Baraúna, Serra 

do Mel, Tibau, Grossos e Mossoró; e, no Território do Mato Grande, os municípios de São 

Miguel do Gostoso, João Câmara, Taipu, Touros e Pedra Grande, cuja distribuição está listada 

na Tabela 01, abaixo. 
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TABELA 01 – Territórios municipais. 

Territóri

o 
Municípios 

Empreendimentos Participantes 

C
o
o
p

er
a
ti

v

a
s 

A
ss

o
ci

a
çõ

es
 

G
ru

p
o
s 

F
ei

ra
s 

T
o
ta

l 

H
o
m

en
s 

M
u

lh
er

es
 

T
o
ta

l 

Açu-

Mossoró 
Tibau - - - 1 1 12 37 49 

Mato 

Grande 

São Miguel do 

Gostoso, João 

Câmara, Pedra 

Grande, 

Touros 

1 4 6 2 13 89 141 230 

Sertão do 

Apodi 

Patu, Messias 

Targino, 

Janduís, 

Apodi, Campo 

Grande 

0 15 10 5 30 216 295 511 

Total 1 19 16 8 44 317 473 790 

Fonte: compilação do projeto (2009) 

 

A escolha destas áreas para desenvolvimento do projeto se deu por uma série de fatores 

relacionados à busca de atuar em regiões que reunissem potencial e também que tivessem 

condições de sustentabilidade das ações implementadas ao termino do projeto. Para tanto, o 

trabalho em meio aos Territórios da Cidadania serviriam bem a este propósito visto que: 

Os Territórios da Cidadania tem como objetivos promover o desenvolvimento 

econômico e universalizar programas básicos de cidadania por meio de uma estratégia 

de desenvolvimento territorial sustentável. A participação social e a integração de 

ações entre Governo Federal, estados e municípios são fundamentais para a 

construção dessa estratégia. O Território é formado por um conjunto de municípios 

com mesma característica econômica e ambiental, identidade e coesão social, cultural 

e geográfica. Maiores que o município e menores que o estado, os Territórios 

demonstram, de forma mais nítida, a realidade dos grupos sociais, das atividades 

econômicas e das instituições de cada localidade. Isso facilita o planejamento de ações 

governamentais para o desenvolvimento dessas regiões. (BRASIL, 2009, P.03) 

Quanto ao universo temporal, o projeto teve duração 36 meses, distribuídos entre os 

anos de 2010 a 2012. Destes, contratualmente, a COOPERVIDA ficou incumbida de executar 

18 meses (de outubro de 2010 a março de 2012). O projeto teve como destinatário um montante 

de 1.200 agricultores, agricultoras e pequenos empreendimentos de economia solidária 

organizados em 60 grupos, cujos empreendimentos deveriam abrangem em termos percentuais 

70% são mulheres. Como público beneficiário, estimou-se um montante de 6 mil famílias. 

Neste universo, à COOPERVIDA coube acompanhar seis grupos no município de Apodi. Os 

grupos ficaram assim distribuídos: um grupo com apicultura no Projeto de Assentamento (P.A) 

Sitio do Gois, cuja produção a qual foi dado ênfase foi o mel; dois grupos com polpa de fruta 
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no Projeto de Assentamento (P.A) Moaci Lucena e na comunidade rural de Juazeiro II, cuja 

produção, como o próprio titulo do empreendimento explicita, foi de polpa de frutas; outros 

dois grupos com o trabalho voltado para a caprinocultura no Projeto de Assentamento (P.A) 

Tabuleiro Grande e no Projeto de Assentamento (P.A) Sitio do Góis, voltado para o corte 

(produção de carne) e o leite e, por fim, o grupo da Feira da agricultura Familiar de Apodi, 

cuja localização é no centro do município de Apodi, onde se comercializa, entre outros produtos 

da agricultura familiar, doce, frutas, hortaliças, carnes. 

Como o presente trabalho pretende dar a conhecer, tão somente, a atuação da 

COOPERVIDA, isto pode denotar incompletude, todavia, é importante ressaltar que para além 

da descrição sintética das atividades, buscou-se realizar um diálogo entre três das principais 

categorias que permearam a ação: a Agricultura Familiar, a Economia Solidária e o 

Desenvolvimento Sustentável. Estas categorias dialogando entre si, dão suporte para a 

compreensão dos caminhos pelos quais o projeto trilhou. 

 

1.2 – OBJETIVOS DA EXPERIENCIA 

 

O projeto Balaio de Economia Solidária teve como objetivo geral melhorar de forma 

sustentável as condições de vida dos agricultores e agricultoras familiares no semiárido do Rio 

Grande do Norte e como objetivo específico, valorizar e desenvolver o potencial econômico 

das atividades rurais e favorecer a inclusão social através de práticas da economia solidária. 

Tais intuitos foram traçados na perspectiva de serem alcançados por intermédio de uma série 

de ações. 

Do ponto de vista da sustentabilidade, é fundamental a consideração da variável 

ambiental em programas e projetos, quer seja do ponto de visto público ou privado. A 

sustentabilidade econômica e ambiental de muitos empreendimentos é vetor direto do 

planejamento. Um bom planejamento abrange um conjunto de questões que propiciam o bom 

êxito da empreitada. 

Pensar o desenvolvimento sustentável é adequar vocações regionais às melhores 

oportunidades econômicas e sociais, de forma harmônica com o meio ambiente. Para tanto, há 

que se produzir estudos que identifiquem e avaliem as características físicas, bióticas e sócio- 

econômicas da região na qual se quer realizar o empreendimento. 

Do ponto e vista da agricultura familiar a preocupação com a questão ambiental é vital 

visto que as próprias características produtivas desta categoria devem impelir ao cuidado com 

o meio, pois se levado em conta que a agricultura familiar é praticada em minifúndios e/ou 

pequenas propriedades rurais, qualquer dano ambiental pode levar a consequências fatais no 

que se refere às empreitadas do pequeno produtor. 

Outro aspecto a ser levado em conta é que se produza um equilíbrio mais acentuado 

ou mesmo equidade, os princípios e práticas da economia solidária apresentam-se como a 

melhor via para a comercialização da produção da agricultura familiar. 

 

 

1.3 – SITUANDO METODOLOGICAMENTE  

 

O presente artigo buscou descrever a experiência desenvolvida em rede pela 

COOPERVIDA, por conta do projeto “Geração de renda e fortalecimento das dinâmicas de 

economia solidária no semiárido do Estado do Rio Grande do Norte” - Balaio de Economia 
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Solidária. Com uma abordagem qualitativa, o presente trabalho aportou-se na técnica de relato 

de experiência para apresentar o estudo de caso em pauta. 

Foi realizado um levantamento bibliográfico em torno da experiência, onde, na leitura 

das fichas de acompanhamento, dos relatórios das atividades, dos apontamentos sobre os grupos 

e implementações desenvolvidas em cada um destes, o projeto base e os relatórios finais, como 

também, um referencial bibliográfico sobre a temática Economia Solidária. 

Quanto ao caminho metodológico adotado no desenvolvimento do projeto, a 

empreitada foi realizada tendo por base alguns princípios. Os princípios norteadores do projeto 

foram, em síntese: a execução compartilhada das ações com o intuito de fortalecer os vínculos 

entre as entidades que fizeram parte do projeto, a adaptação ás condições e realidades locais de 

cada empreendimento em particular, a constante produção de sistematizações das atividades 

realizadas, o fortalecimento das competências e capacidades das entidades e organizações 

locais, articulação com o poder público e, por fim, um princípio que orientou todo o conjunto 

das ações foi a busca de fortalecer a participação das mulheres como forma de proporcionar a 

apropriação dos processos e o protagonismo um muitas das ações. 

Um pressuposto presentes em todos os empreendimentos foi o Plano de Negócio. Esta 

ferramenta de identificação, planejamento e avaliação de atividades econômicas foi a forma 

utilizada para proporcionar viabilidade dos empreendimentos visto que o conjunto destes iam 

dos empreendimentos solidários de alto grau de complexidade àqueles de âmbito comunitário. 

 

 

2 – MARCO TEÓRICO 

 

2.1 – Agricultura Familiar no contexto da Economia Solidária 

Não existindo a intensão de realizar um extenso descritivo a respeito da categoria 

Agricultura Familiar – visto que haveria de se deter e dedicar um trabalho que exclusivamente 

tratasse sobre isto – o que se vai apresentar são alguns elementos conceituais que buscarão dar 

conta de explicar tal categoria e as correlações desta com a Economia Solidária. 

Assim sendo, no que se refere à Agricultura Familiar, o Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS (2015) a define como “A agricultura 

familiar é uma forma de produção onde predomina a interação entre gestão e trabalho; são os 

agricultores familiares que dirigem o processo produtivo, dando ênfase na diversificação e 

utilizando o trabalho familiar, eventualmente complementado pelo trabalho assalariado.” 

Contribuindo com a reflexão, Wanderley (1996), mesmo não sendo um termo recente, 

a Agricultura Familiar tem passado por reconfigurações no decorrer do tempo que, inclusive, 

na perspectiva da Sociologia Rural, a distingue do camponês tradicional mesmo se reservando 

ao direito de não estabelecer barreiras muito rígidas entre ambas as categorias, inclusive, 

acrescentando-se algumas outras a discussão: o agricultor de subsistência e o pequeno produtor, 

a título de exemplo.  

Dando continuidade a reflexão, Wanderley (1996) aponta alguns nortes hipotéticos 

pelos quais caminhou sua reflexão sobre o tema. De início, a apresentação da Agricultura 

Familiar como um conceito genérico no qual o campesinato está incluído como modo de 

produzir. Outro aspecto importante é que a Agricultura Familiar é sua capacidade de adaptação 

aos contextos socioeconômicos de cada tempo o que se dá a partir da reconfiguração de seu 

modo de produzir sem, contudo estabelecer rupturas radicais com o que se poderia chamar de 

campesinato tradicional. Por fim, tendo a família como proprietária dos meios de produção e, 

ao mesmo tempo, realizadora do trabalho estabelece-se uma condição impar em que os laços 
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de consanguinidade e de relação de vivência, bem como o trabalho e a produção gerada a partir 

deste, estão em um patamar muito próximo um do outro, estabelecendo relações que permitem 

a Agricultura Familiar vivenciar e compreender – mesmo que de forma rudimentar – as relações 

de trabalho que se dão em seu meio. A organização da economia se dar em torno de um sistema 

que  articula a  produção, a divisão de consumo dos bens e dos serviços, ou seja:   

[....] se o sistema econômico funciona acumulando os recursos (bens, riquezas) para 

satisfazer, sobretudo, as necessidades de quem já os possui, ele gera a desigualdade 

entre as pessoas, entre os territórios, entre as regiões e os países. Nas sociedades 

capitalistas, quem não possui esses recursos não consegue satisfazer suas necessidades 

básicas (alimentação, moradia, proteção, saúde, locomoção, educação, lazer, etc.) e 

continua na pobreza(Vieira, et al, 2019, p 109) 

 

Nesse sentido, por romper com essa lógica a Economia Solidária, na perspectiva da 

economia fornece um ambiente mais propício para o desenvolvimento da Agricultura Familiar. 

Essa modalidade, de fato, fortalece a Agricultura Familiar, pois, a partir de uma visão 

comunitária de resoluções de problemas, a forma solidária de se administrar e solucionar 

questões aponta para alternativas significativas, sobremaneira, no campo da economia das 

pequenas comunidades. 

As ações de cunho solidário apontam para os primórdios da humanidade. Colaborar e 

agir coletivamente, no decorrer da história, tem reforçado os laços dos grupos, onde problemas 

que se apresentam de difícil solução no âmbito individual, tornam-se passíveis de solução 

quando trabalhados na perspectiva coletiva. 

No Brasil, Economia solidaria está estreitamente relacionada as iniciativas surgidas na 

década de 1990 no ápice da implantação das políticas neoliberais. Nessa conjuntura marcada 

pela diminuição de investimentos em políticas sociais, que consequentemente veio 

acompanhada do significativo aumento do desemprego estrutural, era necessário procurar, 

pensar ações que fizessem o contraponto com essa realidade.  A resposta veio a partir da criação 

de diversas cooperativas e grupos de produção, crédito, comercialização.  Nesse cenário, o 

debate sobre Economia Solidaria, que historicamente resgatava e defendia a questão das 

cooperativas e da autogestão como forma de resistência, se consolida, tanto nacional e 

internacionalmente.  

A Economia Solidária busca demonstrar que é possível o estabelecimento de relações 

mais justas e solidárias no âmbito da economia. A perspectiva capitalista de acumulação e lucro 

cede espaço ao senso de construção coletiva de soluções que busca tornar mais justa possível 

às relações que se venham a travar. Paul Singer (2002) cita que a “ empresa solidária nega a 

separação entre trabalho e posse dos meios de produção, que é reconhecidamente a base do 

capitalismo”. Em termos de capital da empresa o autor vai enfatizar que  na empresa solidaria 

o capital é de quem nela trabalha. E Reforça que:  

 

[...] a propriedade da empresa é dividida por igual entre todos os trabalhadores, para 

que todos tenham o mesmo poder de decisão sobre ela. Empresas solidárias são, em 

geral, administradas por sócios eleitos para a função e que se pautam pelas diretrizes 

aprovadas em assembléias(sic) gerais ou, quando a empresa é grande demais, em 

conselhos de delegados eleitos por todos os trabalhadores. (p.04) 
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Conceitualmente falando, o Ministério do Trabalho e Emprego – MTE (2015) ressalta 

as dimensões da autogestão, econômica e solidária quando afirma que: 

 

Economia Solidária é um jeito diferente de produzir, vender, comprar e trocar o que 

é preciso para viver. Sem explorar os outros, sem querer levar vantagem, sem destruir 

o ambiente. Cooperando, fortalecendo o grupo, cada um pensando no bem de todos e 

no próprio bem. 

A economia solidária vem se apresentando, nos últimos anos, como inovadora 

alternativa de geração de trabalho e renda e uma resposta a favor da inclusão social. 

Compreende uma diversidade de práticas econômicas e sociais organizadas sob a 

forma de cooperativas, associações, clubes de troca, empresas autogestionárias, redes 

de cooperação, entre outras, que realizam atividades de produção de bens, prestação 

de serviços, finanças solidárias, trocas, comércio justo e consumo solidário. 

 

São iniciativas que visam o fortalecimento das ações coletivas e cooperativas, 

buscando apresentar-se como viabilidade e, não somente como alternativa, ao modo capitalista 

tradicional de mercado. Por isso a Economia Solidária tem uma aproximação ideológica muito 

forte com a Agricultura Familiar. 

 

3 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Como aqui trata-se de abordar o caso específico do envolvimento da COOPERVIDA 

no projeto Balaio de Economia Solidária, optou-se por apenas descrever os resultados dos 

grupos acompanhados por esta instituição.  

 

3.1 – Grupo de produtores (as) de polpa “Quer Vida’’ – P.A. Moaci Lucena 

 

O grupo de produção de polpa do P.A Moaci Lucena é constituído por 15 homens e 

12 mulheres totalizando 27 participantes, sua formação aconteceu no ano de 2006. Realizamos 

uma visita e constatamos um empenho das famílias com a atividade que se propõe trabalhar, as 

ações do grupo hoje estão sendo realizadas em um pequeno espaço chamado casa de polpa que 

antes abrigava as atividade da apicultura. Por meio de uma ação articulada entre o Projeto Dom 

Helder Câmara – PDHC e Assessoria Técnica - COOPERVIDA os apicultores do Projeto de 

Assentamento Moaci Lucena aprovaram um projeto para construção de casa de mel 

padronizada e com isso a antiga casa de mel passou a ser a então casa de polpa.   

 

3.2 – Grupo de produção de polpa de Juazeiro II – Associação Juazeiro II 

 

O grupo de produção de polpa da comunidade de Juazeiro conta com 12 mulheres, 

contudo tem um potencial muito grande de crescimento. A comunidade tem tradição no plantio 

de frutíferas nos quintais, mas a produção de polpa ainda é algo que está despertando o interesse 

por parte das famílias por entenderem que esta faz parte de uma cadeia produtiva muito forte 

na comunidade, como é o caso da região da Chapada do Apodi.  

 

3.3 – Grupo de caprinocultura – P.A. Tabuleiro Grande 

 



 
 

1063 
 

UERN | Mossoró – RN, 02 a 06 de setembro de 2019 
VI CONgest – Congresso de Economia & Gestão 

O grupo de produção de caprinos de Tabuleiro Grande é constituído por 11 homens e 

10 mulheres totalizando 21 participantes, a sua formação aconteceu no ano de 2001 junto com 

a criação do assentamento. Fruto de um trabalho que já conta com alguns anos, esta é uma 

cadeia produtiva forte e com uma importância histórica e cultural para estas famílias, 

necessitando-se tão somente, uma adequação para a exploração de forma mais sustentável. 

 

3.4 – Grupo de apicultores (as) Florada do Góis – P.A. Sítio do Góis 

 

O grupo de Apicultores Florada do Góis é constituído por 16 homens e 04 mulheres 

totalizando 20 participantes, a sua constituição aconteceu a partir de muita discussão sobre uma 

cadeia produtiva antiga, mas até aquele momento pouco explorada, com presença da assessoria 

técnica, algumas capacitações e a apresentação do potencial principalmente econômica que a 

apicultura tinha no ano de 2004, foi criado o grupo Florada do Góis. Com o desenvolvimento 

das técnicas e o aumento do conhecimento dos técnicos e agricultores em relação à criação de 

abelha houve uma evolução muito grande e o município de Apodi entre 2009 e 2010, destacou-

se em nível nacional. 

 

3.5 – Grupo de caprinocultores (as) do Góis - P.A. Sítio do Góis 

 

O grupo de produção de caprinos de Sítio do Góis é constituído por 08 homens e 06 

mulheres totalizando 14 participantes, a sua formação aconteceu no de 2001 junto com o acesso 

a alguns créditos. Fruto também de histórico arranjo produtivo local e da presença da assistência 

técnica, esse constitui-se como um dos grupos de maior potencial na região. O grupo de 

caprinocultores(as) junto com a associação do PA Sítio realizam todo ano um evento em 

comemoração aos resultados da cadeia produtiva. O Torneio Leiteiro Caprino de Sítio do Góis 

realizou sua 13° edição em 2018. Essa atividade vem revelando o enorme potencial dos 

rebanhos da região, além de contribuir muito com o melhoramento genético dos animas. 

 

3.6 – Grupo feira da Agricultura Familiar de Apodi – Município de Apodi/RN 

 

O grupo da feira da Agricultura Familiar de Apodi conta com numero de 23 (vinte e 

três) feirantes em atividades que comercializam seus produtos todos os sábados pela manhã. A 

estrutura utilizada no processo de comercialização é composta basicamente por barracas de 

metal que são montadas todos os sábados, por uma das pessoas do grupo que acumula também 

a função de chegar ao local da feira um pouco mais cedo que os demais para fazer a preparação 

do espaço que será usado para comercialização que fica no centro da cidade próxima ao 

mercado central e a feira local, que também acontece aos sábados.    

 

4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por intermédio de uma série de ações, tais como cursos de capacitação, intercâmbios 

e outras atividades de formação, bem como implementações e reforço em algumas das 

estruturas e equipamentos nos grupos acompanhados durante o projeto, conseguiu alguns 

avanços no que se refere ao incremento do produtivo.  

O que se colocava como objetivo prioritário foi “Valorizar e desenvolver o potencial 

econômico das atividades rurais e favorecer a inclusão social através de práticas da economia 

solidária”. 
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No caso específico dos grupos de produção de polpa, algumas questões como a 

sazonalidade da produção que poderiam se colocar como fator limitante, tornaram-se fatores 

positivos, pois, ao armazenar sua produção conseguia-se agregação de valor aos preços de 

alguns dos produtos dada à lei da oferta e da procura. Outro aspecto interessante é que o 

complemento nutricional advindo desta produção soma-se ao fator de geração de renda. Não se 

tinha destinação para os frutos e, a partir da produção de polpa descortinaram-se vários 

horizontes de possibilidades. Agregar valor aos produtos e, antes disto, reconhecer o potencial 

produtivo da região, já que em muitos dos casos a fruta in natura não tinha aproveitamento 

algum, foi uma das ações que merecem ressalva por parte do projeto. A produção da polpa, os 

cuidados prévios de higienização, acondicionamento e armazenamento forneceram os 

elementos que culminaram da agregação de valor a este produto. 

Para além da questão do escoamento da produção, outro entrave é a falta de adequação 

as exigências sanitárias para comercialização de produtos de origem animal e vegetal. O 

município de Apodi deu entrada ao processo de criação do SIM - Selo de Inspeção Municipal 

já obtendo êxito nesta empreitada. 

É válido salientar, também, que a presença de uma cooperativa de comercialização dos 

produtos da Agricultura Familiar em Apodi, a COOAFAP, incrementou o arranjo produtivo 

durante algum tempo. Todavia, problemas relacionados também a exigências legais de 

adequação da mesma, tornaram inviáveis algumas das ações desenvolvidas. 

Quanto à caprinocultura, como já exposto, já havia um arranjo produtivo local com 

um assentamento histórico considerável. Tanto o P.A. Sítio do Gois quanto o P.A. Tabuleiro 

Grande tem um plantel com um histórico de boas matrizes tanto para produção de carne quanto 

de leite, fruto do melhoramento a partir da aquisição feita em 2001, por intermédio de um 

programa governamental chamado PAPI do governo do Estado do Rio Grande do Norte – e, 

posteriormente, créditos da linha PRONAF. Nesse sentido, o intuito principal foi potencializar 

o que já havia. Isso foi realizado através do aperfeiçoamento de praticas que possibilitam a 

agregação de valor aos produtos, técnicas como manejo alimentar, monta na época certa, 

aproveitamento do leite para comercializar in natura e na forma de subprodutos como queijo, 

doce e etc. O fortalecimento do manejo e da comercialização, inclusive com o apoio a um 

evento que acontece anualmente na P. A. Sítio do Góis, uma feira de caprinos. Como já 

ressaltado, esse é um evento consolidado e que envolve uma gama diversa de criadores não 

somente do município de Apodi, mas também de toda a região.  

Inicialmente, também por intermédio de incentivo governamental – créditos do 

PRONAF – foram adquiridos vários apiários e, a partir das primeiras produções, constituiu-se 

o grupo Florada do Góis. Em seu período de auge, o município de Apodi chegou a produzir 500 

toneladas de mel por ano. Aqui, também, foi uma marca do projeto o estímulo às boas práticas 

de manejo e comercialização dos produtos da produção apícola. 

Por fim, o trabalho realizado por intermédio do projeto Balaio de Economia Solidária, 

no grupo da Feira da Agricultura Familiar de Apodi visou potencializar a organização dos 

feirantes. Assim, a perspectiva de comercialização de seus produtos na feira, soma-se que já se 

vem fazendo com o aporte ou por intermédio de algumas iniciativas de fomento do governo 

federal tais como o PRONAF (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar), 

o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e o Programa Garantia Safra. 
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Grupo de Pesquisa:  Educação Ambiental e Escolas Sustentáveis no Contexto do Semiárido 

 

Resumo 

A educação ambiental está voltada para a perspectiva de desenvolver e construir a 

conscientização na vida dos indivíduos a respeito do ambiente. Nesta perspectiva, este artigo 

relata a experiência de um projeto de Educação Ambiental de reestruturação do estacionamento 

da Escola Estadual de Tempo Integral Francisco Antônio de Medeiros, localizada no bairro 

Belo Horizonte, Mossoró/RN, com objetivo de contribuir para a revitalização do espaço escolar 

e  conscientização socioambiental dos alunos participantes, em relação a preservação do âmbito 

escolar e do meio ambiente no geral. A prática na Escola foi efetivada num período de um mês, 

durante as terças-feiras, entre outubro e novembro de 2018. O planejamento esboçado teve 

como base a reutilização de pneus, garrafas PET e pallets, para o ordenamento do 
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estacionamento de motos e bicicletas, além do ornamento por meio de pinturas nas paredes e 

confecção de mandalas e de um jardim suspenso, resultando em um ambiente mais acolhedor.  

Sendo assim, aliada a estas questões práticas, perpassaram os objetivos da educação ambiental 

e as dimensões do cuidado como uma prática social e forte motivador para conexão com toda 

comunidade escolar envolvida. 

 

Palavras-Chave: Educação Ambiental. Gestão Ambiental. Conscientização. Reciclagem. 

Estacionamento Sustentável.  

 

Abstract 

Environmental education is focused on the prospect of developing and building awareness in 

the lives of individuals about the environment. In this perspective, this article reports the 

experience of an environmental education project to restructure the parking of the state School 

of Integral time Francisco Antônio de Medeiros, located in the neighborhood of Belo Horizonte, 

Mossoró/RN, with the objective of Contribute to the revitalization of the school space and 

socio-environmental awareness of the participating students, in relation to the preservation of 

the school and the environment in general. The practice at the school was carried out over a 

period of one month, on Tuesdays, between October and November 2018. The sketched 

planning was based on the reuse of tires, PET bottles and pallets, for the planning of the parking 

of bikes and bicycles, besides the ornament through paintings on the walls and making of 

mandalas and a suspended garden, resulting in a More welcoming environment.  Thus, allied 

to these practical issues, they permeed the objectives of environmental education and the 

dimensions of care as a social practice and strong motivator to connect with the entire school 

community involved. 

Key words: Environmental education. Environmental management. Awareness. Recycling. 

Sustainable parking 

 

 

1. Introdução 

 

A educação se tornou uma das principais mediadoras da relação ser humano-sociedade. 

Neste contexto, Carvalho (2004, p.77) relata que “a educação acontece como parte da ação 

humana de transformar a natureza em cultura, atribuindo-lhe sentido, trazendo-a para o campo 

da compreensão e da experiência humana de estar no mundo e participar da vida”. 

Como um importante meio para o desenvolvimento do pensamento crítico humano, não 

é estranho o fato de que a educação trate de assuntos que afligem o corpo social. Assim, 

educação ambiental tenta constantemente impactar a reflexão do indivíduo em relação ao meio 

ambiente, no entanto, não surgiu apenas como mais uma forma de educação, muito menos como 

uma forma de gerir o meio ambiente e os seus recursos, mas sim auxiliar na construção crítica 

do indivíduo (BOFF, 2014).  

Pois, a educação ambiental está diretamente ligada a esfera de interação do âmbito 

pessoal e social, visando práticas sociais com diversas comunidades e grupos, pretendendo 

através da coletividade exercitar o pensamento sustentável (SAUVÉ, 2005). 

Em razão disso, surgiu o interesse em desenvolver projetos de educação ambiental no 

ambiente escolar, com propostas de intervenção no espaço da Escola Estadual de Tempo 

Integral Francisco Antônio de Medeiros, procurando “[...] relacionar o meio ambiente com a 

evolução histórica da humanidade e com os aspectos sociais aos quais encontra-se intimamente 
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ligado, como, por exemplo, com a economia, saúde e bem-estar” (SANTOS, SOUZA; 

MOREIRA, 2017, p. 158). 

Esta iniciativa contou com o engajamento de alunos e alunas da turma de Educação e 

Ambiente 2018.1, do Curso de Gestão Ambiental da Universidade do Estado do Rio Grande do 

Norte (UERN), com a intenção de impactar positivamente no espaço escolar e contribuir com 

a formação dos(as) estudantes sobre o meio ambiente em que vivem e a importância da 

sustentabilidade social e ambiental, com destaque para o cuidado com tudo que nos cerca.  

As práticas planejadas e realizadas levaram em conta o ambiente escolar, as dificuldades 

diárias e possibilidades de melhorias de convivência social. Especificamente, o projeto relatado 

neste artigo, intitulado ESTAPET, enfocou a criação de um estacionamento sustentável 

utilizando materiais como garrafas pets, pneus e pallets, apresentando uma perspectiva 

diferente para o estacionamento de motos e bicicletas da escola. O planejamento foi esboçado 

pensando nos impactos que os plásticos têm sobre o meio ambiente. A produção descontrolada 

desse artifício no decorrer dos anos, é altamente nociva ao mundo por não se tratar de um 

material facilmente degradável (WWF, 2016). 

Deste modo, este artigo apresenta relato da experiência de educação ambiental 

desenvolvida com a Escola Estadual de Tempo Integral Francisco Antônio Medeiros 

(EETIFAM), cuja finalidade foi a de contribuir com a revitalização da área externa do espaço 

escolar, com a participação de alunos(as), no sentido de tornar a escola mais acolhedora e seu 

espaço mais agradável e belo, a partir da reutilização de pneus e pallets para ordenar o 

estacionamento de motos e bicicletas, da pintura de desenhos nas paredes e da confecção de 

mandalas e de jardim suspenso. Aliada a estas questões práticas, perpassaram os objetivos da 

educação ambiental e as dimensões do cuidado como uma prática social. 

Este projeto de intervenção prova que trabalhos de educação ambiental em meio a 

coletividade não tratam apenas as questões ambientais, mas também a formação de vínculos 

entre as pessoas envolvidas, plantando outros sentimentos além do conhecimento, como o 

cuidado com outro e com o ambiente. 

 

2. Problemas ambientais, educação ambiental e o cuidado 

 

Indo a encontro as ideias de Capra (1996), para quem os problemas ambientais não são 

isolados, mas sistêmicos, o que significa que estão ligados e são interdependentes, nos leva a 

crer que quaisquer reformas educativas mantidas, exclusivamente, num ambiente não será 

suficiente para educar um indivíduo como sujeito ecologicamente consciente. 

Em decorrência, a prerrogativa da implementação da educação ambiental, traz uma 

ampliação nos modelos tradicionais de educação, e tal importância é a abordada por Gadotti e 

Torres (1994, p.148) que define a “educação ambiental como uma alternativa político 

pedagógica aos projetos educativos tradicionais dominantes, que se constituiu, 

simultaneamente, como modelo teórico e como prática social”. 

No âmbito geral, a prática da educação ambiental nas escolas deve ser entendida, não 

apenas isoladamente, mas como também, uma educação política, no sentido de que ela 

reivindica e prepara os cidadãos para exigir justiça social, cidadania nacional e planetária, 

autogestão e ética nas relações socais (REIGOTA, 2001). 

No projeto ESTAPET, desenvolvido na escola, a educação ambiental auxiliou na 

compreensão e interpretação do espaço ao redor, para além dos elementos físicos. Esse modo 

de compreender a educação ambiental, mostrou a capacidade de articulação de pessoas que 

envolvidas em prol de melhorias e ordenamento do espaço, suprem as dificuldades de cada um. 



 
 

1070 
 

UERN | Mossoró – RN, 02 a 06 de setembro de 2019 
VI CONgest – Congresso de Economia & Gestão 

A experiência da ação de educação ambiental, mostrou-se satisfatória, pois ouve a 

participação e a troca de conhecimentos com os(as) jovens da escola. O diferencial foi o “pôr 

em prática que transformou a idealização em realidade. Ingold (2015, p.21) argumenta que 

“caminhar oferece um modelo de educação alternativo que, ao invés de inculcar o conhecimento 

dentro das mentes dos alunos, os leva para fora, para o mundo”.  

A educação escolar passa a ter papel decisivo na criação da cultura de compreensão do 

espaço e interpretação dos elementos ambientais. O aluno ao identificar aspectos da paisagem 

que podem ser favoráveis ou não ao seu bem-estar e à proteção da capacidade dos ecossistemas, 

cria um posicionamento crítico e atento às modificações ambientais que os cercam 

(GONÇALVES; NUCCI; VALASKI, 2016). 

 

3. Educação ambiental e resíduos sólidos: garrafas pets 

 

A problemática dos resíduos sólidos nas grandes cidades é cada vez mais crescente e 

preocupante. O progresso, a industrialização e a sociedade de consumo são as causas para a 

produção do lixo nas cidades de todo mundo. Pode-se destacar o plástico, em especial o pet, 

como um dos grandes desafios a serem enfrentados nos últimos anos. O excesso de produção e 

consumo desse tipo de material tem preocupado ambientalistas, pois esses, além de poluírem o 

meio ambiente, tem decomposição tardia, podendo levar centenas de anos para ser processado 

(DIAS; TEODÓSIO, 2006). 

O pet é um dos plásticos mais questionados pelos movimentos ambientalistas, sendo 

considerado o grande “vilão” dos resíduos sólidos porque obstrui galerias, rios e córregos, 

prejudicando o sistema de drenagem das águas das chuvas e agravando as consequências das 

enchentes (DIAS; TEODÓSIO, 2006, não paginado). 

A sociedade precisa encontrar alternativas sustentáveis e viáveis para a destinação 

destes resíduos. A reciclagem é uma alternativa viável e de sucesso, ao invés de descartar o 

material no “lixo” que pode poluir e degradar o meio ambiente, o material é reciclado e 

reaproveitado. 

A escolha da garrafa pet, pneus usados e pallets como materiais para a construção do 

ESTAPET, teve como objetivo abrir a discussão e a conscientização dos(as) alunos(as) para a 

importância da reciclagem e do reaproveitamento de um produto, que antes poderiam ir para o 

“lixo”, poluindo o meio ambiente. Este também é um objetivo da educação ambiental para 

desenvolver uma consciência ecológica embasada no pensamento crítico e na sustentabilidade. 

Ao mesmo tempo que desenvolvido o projeto ESTAPET, a educação ambiental foi 

realizada na vida de todos(as) aqueles(as) que estavam inseridos(as) no projeto. O ambiente 

escolar é um espaço ideal para a educação ambiental formal, sendo um ambiente de discussão 

e construção de pensamentos. A educação ambiental não significa apenas a transmissão de 

conteúdo, mas sobretudo, a construção de uma consciência crítica, onde o indivíduo passa a 

enxergar a sociedade com outro olhar e a mudar a forma de relacionamento com a sociedade e 

com a própria natureza. 

A educação ambiental não atua somente no plano das ideias e no da transmissão de 

informações, mas no da existência, em que o processo de conscientização, se caracteriza pela 

ação com conhecimento, pela capacidade de fazermos opções, por se ter compromisso com o 

outro e com a vida (LOUREIRO, 2006, p.28). 

Neste sentido, a educação ambiental contribui para uma consciência ecológica, onde o 

cuidado com o meio ambiente é urgente. É necessário ter um cuidado especial com o planeta 

terra, pois essa é nossa “casa” (BOFF, 2014). A intenção deste projeto também foi de provocar 
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nos(as) alunos(as), um novo olhar sobre a relação com o meio ambiente, e torná-los(as) 

multiplicadores(as), para que pudessem levar o que aprenderam para suas vidas, famílias e 

comunidades.  

Assim como aprendemos ler e escrever, é necessária uma educação formal de 

alfabetização para cuidarmos bem do planeta terra, uma espécie de alfabetização ecológica 

(BOFF, 2014). “Para cuidar do planeta precisamos todos passar por uma alfabetização 

ecológica e rever nossos hábitos de consumo. Importa desenvolver uma ética do cuidado” 

(BOFF, 2014, p.155). 

 

4. Metodologia 

 

Para a realização do projeto ESTAPET foi realizada visitas à  EETIFAM, e a equipe 

contou com a participação de alunos e alunas que se interessaram neste projeto e se 

disponibilizaram a aprender e ajudar. Durante todas as ações,  buscou-se envolver os alunos(as) 

e deixá-los(as) bem engajados(os) em todas as atividades, auxiliando-os/as no que era 

necessário. Visitas de reconhecimento técnico antecederam a aplicação do projeto de educação 

ambiental. 

A primeira visita realizada a Escola foi feita pela professora Maria Betânia Ribeiro 

Torres, junto com a monitora da disciplina Letícia Gabriele da Silva Bezerra, com a intenção 

de conhecer a Escola e saber das suas necessidades e assim formular uma proposta de educação 

ambiental. Neste primeiro momento, a Escola firmou um compromisso em estar auxiliando no 

que fosse necessário e estivesse ao seu alcance.  

A segunda visita realizada foi com toda a turma de Educação e Ambiente 2018.1 para 

reconhecimento do espaço escolar, dos professores e alunos, vislumbrando in loco o que 

poderia ser feito para melhorias do ambiente escolar. 

A terceira visita, foi para apresentação e apreciação das propostas formuladas à toda 

comunidade escolar, ocasião em que os alunos demonstraram seu interesse em participar das 

atividades com as quais sentia mais afinidade. 

A prática de Educação Ambiental na Escola foi efetivada num período de  23 de outubro 

a 13 de novembro de 2018, às terças-feiras, no turno matutino. 

 

5. Resultados e Discussão  

 

 A primeira ação foi realizada no dia 23 de outubro, durante todo o período da manhã. 

Para esta primeira etapa, foi levado alguns materiais que seriam utilizados, sendo estes, diversos 

tipos de tintas, 150 garrafas pets e cola branca.  

Nesta primeira semana, a atividade realizada pela equipe e os/as alunos(as) foi a pintura 

de todas as garrafas pets com diversas cores de tintas, deixando todo o material bem colorido. 

Os/As alunos(as) estavam bem empolgados(as), interagindo e participando, como mostra a 

Figura 1. 
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Figura 1: Realização das pinturas das garrafas pets. 

 
Fonte: Acervo dos autores, 2018. 

 

No dia 30 do mesmo mês de outubro, foi realizada a segunda prática no colégio ao longo 

de toda manhã. Uma das propostas foi a utilização da garrafa pet para organizar o 

estacionamento, visto que o mesmo se encontrava desorganizado e mal estruturado para arcar 

com a demanda de motos e bicicletas dos alunos(as) e dos funcionários(as) da EETIFAM. 

Assim, foi pensado em construir divisórias para as motocicletas com as garrafas pets enterradas 

no chão, melhorando o espaço do estacionamento, bem como a imagem daquele ambiente. 

A equipe havia planejado encher todas as garrafas pintadas na semana anterior com areia 

e logo após enterrá-las. Ao chegarmos no colégio, nos deparamos com duas dificuldades: uma 

era de encontrar areia o suficiente para encher todas as garrafas, e a outra, era cavar os buracos 

necessários para enterrar as garrafas, visto que o solo era bastante resistente e havia a presença 

de muitas raízes das árvores presentes no estacionamento. Com isso, foi decidido mudar o 

planejamento e ao invés de encher as garrafas com areia, foram enchidas com água. É 

importante salientar, que durante a implantação de qualquer projeto, a equipe deve estar flexível 

a mudanças.  

Assim, foi procurado resolver os problemas que foram surgindo e buscamos aperfeiçoar 

a ação. Desta forma, foi dividida a equipe em duas: uma, com uma quantidade menor de 

membros, ficou responsável em encher todas as garrafas com água; e, a outra, com uma 

quantidade maior de membros, visando acelerar a produção, ficou responsável em cavar os 

buracos. 

Para cavar os buracos, foi utilizado algumas ferramentas, como alavanca, chibanca e 

enxada. Durante a cavação, foram utilizados baldes e regadores para despejar água no local, 

visando facilitar um pouco mais o serviço da equipe. Nesta fase, a participação dos(as) 

alunos(as) foi fundamental, com muito empenho trabalharam duro e deram o seu melhor para 

realizar o projeto, como mostra a Figura 2. 
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Figura 2: Passo a passo da construção das divisórias com garrafas pets. 

 
Fonte: Acervo dos autores, 2018. 

 

A nossa terceira visita a escola, ocorreu no dia 06 de novembro, durante o mesmo 

horário da manhã. Ao chegar no colégio, a equipe procurou identificar aqueles(as) alunos(as) 

que tinham talentos para realizar desenhos e pinturas nos muros da escola, propondo um 

ambiente mais colorido e divertido. Assim, novamente foi dividido a equipe em duas, onde uma 

ficou responsável em realizar os desenhos, e a outra, continuou com o mesmo processo de cavar 

os buracos visando enterrar as garrafas que faltavam.  

Durante o planejamento, a equipe percebeu a necessidade de melhorar no 

estacionamento, o espaço que era destinado as bicicletas. A maioria dos(as) alunos(as) 

utilizavam bicicletas como meio de transporte para irem à escola, no entanto, o estacionamento 

se encontrava desordenado, com muito espaço desperdiçado. A proposta foi reutilizar pneus 

usados de carros, dando uma nova função aos mesmos e proporcionando mais espaço para 

os(as) alunos(as) estacionarem as bicicletas. Com isso, a equipe continuou a cavar mais buracos 

para enterrar os pneus e fazer uma espécie de bicicletário, utilizando seis pneus que deram 

suporte para cinco bicicletas. Após ter enterrado todos os pneus, os(as) alunos(as) pintaram, 

como apresenta a Figura 3. 
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Figura 3: Utilização de pneus para construção de um bicicletário. 

 
Fonte: Acervo dos autores, 2018.  

 

A EETIFAM funciona como ensino integral, portanto, os(as) alunos(as) passam boa 

parte do dia no ambiente escolar, o que impulsionou a levar a ideia de pintar os muros com 

desenhos dos(as) próprios(as) alunos(as) e deixar toda a escola mais harmoniosa para os(as) 

mesmos(as). Todos(as) gostaram muito da ideia e participaram produzindo lindos desenhos, 

como mostra a Figura 4. 
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Figura 4: Alunos realizando a pintura nos muros do colégio. 

   

Fonte: Acervo dos autores, 2018. 

No dia 13 de novembro foi realizada a última visita a EETIFAM, como também a última 

ação e finalização do projeto. Nesta manhã de terça-feira, a nossa equipe finalizou mais um 

planejamento para o bicicletário. Na realização da primeira visita a escola, foi notado que havia 

um ferro no estacionamento que servia para apoiar as bicicletas dos(as) alunos(as), no entanto, 

não tantas bicicletas pela falta de planejamento, portanto, a equipe resolveu utilizar dois pallets 

de madeira para construir divisórias que possibilitasse estacionar mais bicicletas naquele local. 

Dessa forma, foi estruturado o ferro com esses pallets sustentados por braçadeiras de ferro e 

logo após, os(as) alunos(as) pintaram a madeira. Resultado na Figura 5. 

 
Figura 5: Elaboração de um bicicletário mais estruturado. 

 
 

Fonte: Acervo dos autores, 2018. 

 

Nesta mesma manhã, a equipe também montou um jardim vertical em uma das paredes 

do estacionamento, que ficava em frente ao portão principal da escola. Junto a este jardim, 

foram construídas algumas mandalas de tampas de garrafas pets, para deixar o ambiente mais 

decorado e aconchegante.  

Para produção do jardim vertical, a equipe utilizou um pallet de madeira e contou com 

a ajuda do grupo Palavras de Gentileza, liderado pelas alunas Daianne Santiago e Jociene Lima. 
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O grupo Palavras de Gentileza tinha como proposta, a reutilização de latas para plantar mudas 

e decorar a escola, bem como a construção de plaquinhas reutilizando madeiras para decorar as 

árvores. A equipe confeccionou e decorou as latas como também plantaram algumas espécies 

adaptadas ao clima Semiárido para utilizar no jardim vertical. As latas com as mudas, foram 

colocadas no pallet, junto as mandalas, deixando a parede da entrada do colégio esteticamente 

mais agradável, como mostra a Figura 6. 

 

 
Figura 6: Produção do jardim vertical na parede da entrada do colégio. 

   

Fonte: Acervo dos autores, 2018. 

 

Algumas plaquinhas, produzidas pelas alunas, também foram colocadas nas árvores do 

estacionamento. Foi contado, também, com a colaboração do grupo Jardins belos, que 

decoraram alguns carretéis e disponibilizaram para o ambiente do estacionamento, onde os(as) 

funcionários(as) e alunos(as) poderiam utilizar como mesa e bancos para realização de qualquer 

atividade, apresentado no Figura 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 
 

1077 
 

UERN | Mossoró – RN, 02 a 06 de setembro de 2019 
VI CONgest – Congresso de Economia & Gestão 

Figura 7:Plaquinhas e carretéis no estacionamento produzidos pelos alunos. 

 
Fonte: Acervo dos autores, 2018. 

 

Após finalizar toda ação planejada, a equipe, bem como todas as outras, se reuniram 

junto ao corpo discente e docente, como também os(as) funcionários(as) da escola, para realizar 

o encerramento daquela ação. Nesta ocasião, houve um agradecimento a Escola e a direção pela 

oportunidade dada de estar contribuindo para o crescimento da educação ambiental de todos os 

envolvidos no projeto. Da mesma forma, a escola se mostrou muito grata por todo trabalho 

desenvolvido.  

 

6. Considerações Finais 

Barreiras sempre cercam aqueles que buscam alcançar metas e objetivos. No entanto, 

basta o empenho e apoio de todos à volta para alcançá-las. Assim, os objetivos propostos pela 

equipe, sempre partiram da ideia de estruturar o ambiente e propor uma nova compreensão 

sobre o saber cuidar do próprio meio. Com isso, a elaboração de ideias e práticas totalmente 

sustentáveis, possibilitou o desenvolvimento da educação ambiental enquanto cidadãos.  

Ao longo da caminhada e execução do projeto, percebeu-se o real envolvimento e 

interesse dos(as) alunos(as). A partir disto, foi possível estabelecer uma conexão maior entre 

nós, discentes de graduação e ensino médio, aprendendo juntos e trocando conhecimentos. 

Consequentemente, resultados foram revelando-se, e o estacionamento antes apresentando 

apenas como sugestões, baseado nas percepções nas visitas, tomou-se forma.  

A teoria em sala foi essencial em toda jornada, autores e conceitos sobre educação 

ambiental foram primordiais para despertar e servir de base para o projeto. Foi associado com 

êxito o aprendizado em sala e trabalhar em cima disso, mobilizando alunos(as), professores(as) 

e funcionários(as), passando para outras massas, o valor da educação aplicada ao meio 

ambiente. 
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RESUMO 

O presente projeto engloba temáticas ambientais: reutilização e reciclagem. Trata-se de um 

trabalho voltado para crianças da Escola Municipal Vingt Rosado Maia do Ensino Fundamental 

I, localizada na cidade de Areia Branca / RN. Apresentam um breve levantamento teórico com 

relação aos conceitos e algumas práticas, como também orientações sobre o repasse destas 

informações para o público infantil. Além disso, aborda e demonstra o uso de brinquedos e 

dinâmicas em sala de aula com o intuito de incentivar a criatividade dos alunos na produção de 

brinquedos com materiais que antes seriam jogados no lixo. A metodologia para estas atividades 

foi trabalhada em três momentos: o de explanação, que explica os conceitos, práticas e 

importância dos processos, o da prática, onde as crianças montam uma centopeia feita com 

caixa de ovos e uma na lousa como lembrete das cores e de cada material necessário para 

facilitar a reciclagem. Por fim, um resumo final por questão didática, recapitulando tudo que 

foi passado. As discussões e resultados expõe o desempenho das crianças e como se sucedeu 

cada momento. Finalmente, as conclusões, onde exibirá a facilidade de cada discente para com 

o assunto com a ajuda de brinquedo e uma pequena prática de reutilização.   

Palavras chave: Reciclagem, reutilização, crianças, meio ambiente. 
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ABSTRACT 

 

This project encompasses environmental themes: reuse and recycling. This is a work aimed at 

children of the Municipal School Vingt Rosado Maia Elementary School, located in the city of 

Areia Branca / RN. It presents a brief theoretical survey regarding the concepts, some practices, 

as well as guidelines on the transfer of this information to the children's public. In addition, it 

addresses and demonstrates the use of toys and classroom dynamics in order to encourage 

students' creativity in producing toys with materials that would have been dumped in the trash. 

The methodology for these activities was elaborated in three moments: the explanation, which 

explains the concepts, practices and importance of the processes, that of practice, where 

children assemble a centimeter of egg carton and one in the dishes as a reminder of colors and 

each material needed to facilitate recycling, finally, a final summary, for didactic question, 

recapitulating everything that was passed. The discussions and results expose the children's 

performance and how it happened every moment. Finally, the conclusions where will display 

the ease of each student to the subject with the help of toy and a small practice of reuse. 

 

Keywords: Recycling, reuse, children, environment. 

 

1. Introdução 

 

 Reciclar é um processo cujo procedimento recoloca o material em um novo ciclo de 

produção, transformando-o em outro produto útil, do contrário, a reutilização não é um método 

que transforma, mas sim o que seria descartado é aproveitado para outros fins, customizado ou 

não. (CONAMA,2002). 

 De uma maneira geral, ambos os modos, embora com suas diferenças, têm a mesma 

finalidade: minimizar a quantidade de lixo descartado, funcionando como uma passagem para 

o entendimento da Educação Ambiental. Já que, a mesma está presente em todos os espaços 

que interagimos como um método permanente, sendo um elemento fundamental na formação 

de indivíduos pensantes. (LEAL et al, 2016). 

 À frente das dificuldades que as crianças apresentam para assimilar as temáticas 

ambientais foi pensado em um meio prático e teórico que os ajudassem a desenvolver um 

https://www.sinonimos.com.br/a-frente-de/
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pensamento mais maduro com relação aos problemas causados pelos resíduos descartados e 

acumulados no ambiente. Então, a presente problemática foi estudada, com base em projetos já 

aplicados, com intuito de responder ao questionamento: como uso de brinquedos reutilizados 

podem influenciar no aprendizado e na sensibilização de crianças quanto ao meio ambiente?  

O projeto sobre abordagem de Reciclagem e a prática de Reutilização de Materiais com 

Crianças do Ensino Fundamental da Cidade de Areia Branca/RN, visa tratar a importância da 

reciclagem, estimular a prática da reutilização através da confecção de um brinquedo, de 

maneira criativa e simples, com materiais que antes seriam jogados fora e estabelecer os 

conceitos dos mesmos, mas principalmente demonstrar e incentivar a prática. 

Um dos motivos mais importantes destes processos está ligado à economia e prevenção, 

pois, colaboram com a diminuição de desperdício de água, energia, contaminação dos lenções 

freáticos e do solo, como também, auxiliam na proteção dos recursos minerais importantes para 

a manutenção dos ecossistemas. Assim, estes procedimentos cooperam com a riqueza 

econômica das cidades, com o progresso de empresas recicladoras e consequentemente 

capacitações de profissionais na coleta e fabricação de produtos. (SUÇUARANA, 2015). 

 Para a elaboração do corrente trabalho foi necessária uma visita antecipada na escola, 

Municipal Vingt Rosado Maia, localizada na cidade de Areia Branca/RN, na qual foi aplicado, 

para que fossem obtidas informações importantes com relação às crianças participantes. Foi 

indispensável o uso e leitura de publicações cientificas da área de ambiental envolvendo 

atividades lúdicas e de alguns artigos que também utilizaram de brinquedos para auxiliar na 

educação infantil, cujos objetivos foram alcançados e a decisão de escolha do brinquedo 

utilizado foi algo de suma importância para funcionar como uma aula e uma recreação. 

 Este trabalho, fruto do projeto integrador da disciplina do curso de Gestão Ambiental 

do IFRN, estrutura-se em quatro tópicos. O primeiro abordará os conceitos de reciclagem e 

reutilização, como também, dados quantitativos com relação a produção de resíduos sólidos e 

a importância de ambos os processos para a sociedade. Em seguida, descreve como o uso de 

brinquedos reutilizados podem ser produtivos se usados como instrumentos que auxiliam na 

educação. O segundo, expõe as características gerais do ambiente no qual foi realizada a 

atividade e a maneira como ela procedeu-se. Por fim, o terceiro e quarto, retrata os resultados 

alcançados, a interação das crianças, e o que as mesmas aprenderam no final de todas as 

atividades.  
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2. Revisão Bibliográfica 

 

2.1 Reciclagem e Reutilização  

  

  Reciclar é uma maneira de transformar um material em um produto novo ou similar, 

então, após o processo passará a ser chamado de reciclado. (SUÇUARANA, 2015). É 

importante destacar que esta prática é diferente de reutilização, uma vez o ato de reutilizar não 

consiste em transformar em um novo produto e sim reaproveita-lo em diversas outras 

possibilidades de uso, podendo ou não o emprega-lo a sua mesma função. (CONAMA, 2002). 

Dessa forma, são boas alternativas para reaproveitamento das matérias primas que geralmente 

são descartadas. Reciclagem e reutilização são termos bastante utilizado, porém, na maior parte 

dos casos são empregadas de forma incorreta. Por esta razão faz-se necessário destacar a 

diferença de ambas as expressões. (CINTRA, 2013). Conforme dados levantados pela 

ABRELPE (2014), a quantidade de resíduos tem aumentado na sociedade devido ao acréscimo 

das indústrias e população mundial.         A 

produção de Resíduos Sólidos Urbanos no Brasil – RUS, no ano de 2014 foi de 

aproximadamente 78,6 milhões de toneladas, índice excedente a taxa de aumento populacional 

no país, que foi de 0,9%, relatando um acréscimo de 2,9% de um ano para o outro se 

comparados com 2013. As informações revelam que houve um aditamento de 3,20% no total 

de resíduos coletados em 2014 com relação a 2013. As estimativas atuais apresentadas pelo 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA (2017), apontam que 30% a 40% das 

toneladas de Resíduos Sólidos Urbanos são considerados possíveis de reciclar, mas apenas 13% 

são direcionados a reciclagem.  Os dados também apontam a quantidade de resíduos 

descartados no Brasil: 57,41% de matéria orgânica, 1,56% de material ferroso, 2,34% de vidro, 

16,49% de plástico e 8,1% de outros materiais.      

  Em concordância com Patriota (2012), reciclar não deixa de ser uma importante 

atividade para a manutenção, já que a mesma contribui para um desenvolvimento sustentável 

do planeta. É um processo que gera riquezas para algumas indústrias e também se apresenta 

como uma solução para o desemprego perante a circunstância socioeconômica atual. A maior 

parte do que é jogado no lixo pode ser aproveitado, assim, previne e melhora o mundo para as 

próximas gerações e Pena (2014) afirma que apesar da reciclagem não ser o único meio para a 

diminuição do lixo na sociedade, ela tem um importante papel, pois, além de reduzir a 
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quantidade de resíduos também produz novas matérias-primas. Então reciclando mais, 

reaproveita mais e reduz a extração de materiais naturais.     

  Medina (2017), aborda sobre a importância de os pais passarem o conhecimento de 

respeitar o meio ambiente para seus filhos, para que possam crescer com uma mentalidade de 

conservação da Terra. Segundo ela, com três anos de idade uma criança já pode assimilar a 

separação de resíduos. Se desde cedo a criança observa atos ecologicamente corretos a 

tendência é apresentar o mesmo comportamento. Na escola e até mesma em casa, a criança já 

consegue assimilar detalhes da reutilização de materiais. Trabalhar com criança sobre o Meio 

Ambiente também provoca aprendizado tanto individual como coletivo, estimulando o 

pensamento crítico através de brincadeiras e atividades que incentivam a oralidade de cada 

indivíduo, aumentando o seu conhecimento. (JACQUES et al, 2014).    

   Primeiramente, faz-se necessário o ensino de seleção do lixo e como deve ser feito o 

depósito, destacando a separação dos mesmos em cinco grupos: papel, plástico, vidro, restos de 

comida e pilhas nas respectivas cores: azul, vermelha, verde, marrom e amarelo. Em seguida, é 

importante explicar o porquê de a reciclagem ser tão importante, deixando claro que a prática 

desta atividade pode refrear uma destruição no nosso planeta, usando uma linguagem mais 

formal e dinâmica. Educar segundo as quatro regras básicas: reduzir, reutilizar, reciclar e 

recuperar. Como também pode seguir normas diárias e simples, que se for praticada pelos pais, 

torna-se mais fácil o hábito. Tentar não comprar produto muito embalado, reutilizar sacos de 

supermercado para guardar o lixo ou para levá-los de volta às compras etc., consumir bebidas 

com garrafas recicláveis, usar lâmpada com custo reduzido e muitas outras coisas. (MEDINA, 

2018). 

 

2.2  Uso de brinquedos na educação infantil 

 

  De acordo com Dias (2013), A Educação Ambiental é um tema novo e difícil de ser 

abordado com crianças. Por isso, é importante um ensino para a sustentabilidade logo na 

infância, pois sua prática exerce uma ação imediata no meio ambiente, na economia e 

consequentemente no comportamento humano, podendo despertar uma prática mais habitual, 

resultando em uma mudança no comportamento da criança.    

   Ensinar pequenas atitudes que podem ser realizadas diariamente ajuda no estímulo de 

proteção e cuidado com o meio ambiente e, consequentemente, contribuindo com a criação de 
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cidadãos mais conscientes quanto suas ações em relação ao mesmo. A escola tem compromisso 

quanto à formação e a prática da educação ambiental no ambiente de ensino, serve como meio 

de agregar valores que serão carregados para a vida de cada pessoa que tem essa experiência 

inicialmente no ambiente escolar. (ALVES et al, 2015). “Para Alves e Ferreira (2015), é 

importante, desde a Educação Infantil, abordar a questão ambiental, sendo esta uma importante 

ferramenta interdisciplinar que leva à aquisição de valores que considerem uma mudança de 

hábitos e padrões em benefício do meio ambiente.  

  Diante disso e seguindo o pensamento de Dias (2013), trabalhar a questão ambiental 

com jogos e brinquedos reciclados em sala de aula não deixa de ser algo bastante significativo, 

visto que, os brinquedos é, além de lazer, um ótimo estimulo para a criatividade infantil ou 

outros fatores importantes para as crianças, como também uma opção bastante viável para se 

trabalhar com o tema reutilização e prevenção ambiental e como alguns resíduos como, tampa 

de garrafa, papel, latinhas e outros vários materiais podem, de maneira criativa, ajudar o meio 

ambiente brincando.          

  Em conformidade com Gonçalves (2015), já faz um tempo que jogos e brinquedos vêm 

sendo aplicados em sala de aula como um método que auxilia na aprendizagem, principalmente 

no ensino fundamental, pois, um recurso bastante atrativo e aprazível pode trazer mais interesse 

no ambiente escolar, proporcionando um melhor desempenho dos alunos. Esses são alguns dos 

fatores que ressaltam a criação desses materiais de ensino, contudo, deve ser feito de modo 

objetivo para que não se torne apenas uma diversão. Para Alves e Ferreira (2015), a escola tem 

o papel de formar cidadãos críticos, conscientes e reflexivos, capazes de interferir na sociedade 

para uma melhora ambiental. Assim, através da brincadeira a criança adquire um conhecimento 

fornecendo estrutura básica para mudanças dos padrões necessidades e da consciência do meio 

ambiente. 

 

3. Metodologia 

 

3.1 Caracterizações do ambiente 

 

O projeto sobre reciclagem e a reutilização de materiais foi desenvolvido na Escola 

Municipal Vingt Rosado Maia, localizada na cidade de Areia Branca – RN, a mesma funciona 

no turno matutino e vespertino com turmas de 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental I, e a faixa 
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etária dos alunos é de 6 a 11 anos de idade. É importante ressaltar que há presença de crianças 

com necessidades especiais que também poderão participar desse lazer. 

 

3.2 Desenvolvimentos das atividades 

 

As atividades foram realizadas em duas turmas, 1° e 2º ano, compostas por 27 alunos de cinco 

até oito anos de idade. O projeto foi desenvolvido em três momentos: 

Primeiramente as crianças foram orientadas acerca da temática e sua importância, por 

intermédio de explicações e uma centopeia de EVA posta na lousa, na própria sala de aula, com 

a intenção de ajudar na lembrança das cores recicláveis e seus devidos resíduos;  

Em seguida, ocorreu a confecção de um brinquedo reciclável (centopeia orgânica) desenvolvido 

por cada aluno, com o auxílio dos profissionais envolvidos. A mesma é composta pelas 

respectivas cores da reciclagem (verde, vermelho, azul, amarelo e marrom);  

Por último, foi passado um breve resumo sobre tudo que foi explicado antes e durante a 

montagem da centopeia.  

 

 

 

 

Figura 20: Centopeia de EVA. 

Fonte: Autoria Própria (2018). 
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 3.3 Momento de Explanação 

 

 Inicialmente foi perguntado o que as crianças entendem sobre reciclagem e reutilização. 

Simultaneamente explicamos que a reciclagem é um processo que converte materiais 

desperdiçados em algo novo, reaproveitando o material para outros fins. Expondo também a 

degradação do meio ambiente, ou seja, a destruição do mesmo por intermédio das ações 

humanas, destacando o descarte de materiais como: plástico, papelão, vidro, garrafa, entre 

outros, revelando que essa atitude pode aumentar o nível de poluição no meio ambiente, 

principalmente do ar e da água. Por fim, foi enfatizada a importância da coleta seletiva e da 

reutilização em casa, que podem partir dos pais e as artes que podem ser feitas com “lixo”, e 

como principal exemplo, foi usado à centopeia orgânica, formada a partir de caixa de ovos que 

foi construído na própria sala de aula por cada aluno. 

    

3.4 Confecção de brinquedos 

 

  O brinquedo a seguir é a centopeia orgânica feita com os seguintes materiais: cola, caixa 

de ovos, lápis piloto, pincel, olhos postiços, tinta guache e tesoura. Com o intuito de fazer com 

que as crianças entendam que um lixo pode se transformar em algo divertido e ao mesmo tempo 

ajudar o meio ambiente.  
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Figura 2: Centopeia de caixa de ovo confeccionada. 

Fonte: Autoria Própria (2018). 

 

 

4. Resultados e Discussões  

 

 Constatamos que as crianças as quais o projeto foi elaborado e aplicado não possuíam 

um conhecimento básico sequer da prática a respeito dos temas presentes, reciclagem e 

reutilização, visto que o primeiro momento, o de explanação, iniciou-se com a pergunta se elas 

sabiam do que estes assuntos se tratavam, porém não foi obtido nenhum tipo de resposta e como 

consequência foi passada imediatamente para as definições e diferenças dos assuntos, pois, 

conforme o argumento de Cintra (2013) não é incomum deparar-se com pequenos equívocos 

quanto as definição dos dois processos presentes. Provindo disto, seguiu-se o questionamento 

voltado para as crianças de acordo com o conselho de Medina (2017), a fim de obter 

informações acerca da realização de pequenas atividades advindo dos pais com relação ao 

reaproveitamento de algum material e separação de resíduos, em casa. Já sabendo do que se 

tratava cada coisa, a maioria das crianças relatou o uso de garrafas pets como deposito de água 

e potes de sorvetes para guardar alimentos na geladeira, mas nenhum tipo de atividade era feito 

com referência a separação de resíduos. MEDINA concorda que é importante que os pais 

passem este conhecimento desde cedo para que as crianças cresçam com uma mentalidade 

desenvolvida a respeito da problemática que a falta destas atividades proporciona e acrescente 

que com três anos de idade as crianças já assimilam esses tipos de informações. Por esta razão 

foi escolhido esta faixa-etária de idade. Explicamos também, as cores da reciclagem e seus 
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materiais adequados, com o intuído de sensibilizar e mobilizar as crianças para certas práticas 

ecológicas. Seguidamente, a centopeia colorida foi colocada na lousa, servindo como um meio 

de não esquecerem a explicação que foi dada a respeito das cores e seus respectivos resíduos, 

porém, apenas as aclarações em poucos momentos não seriam suficientes para que absorvessem 

e permanecessem com as informações dadas.       

 O argumento de Dias (2013) direcionou ao ato da prática de reutilização por motivo da 

mesma exercer de imediatas ações no meio ambiente e no comportamento do indivíduo. 

Conduzidas de que o uso de brinquedos na educação seria uma boa alternativa e algo bastante 

significativo, foi feita a confecção da centopeia, a partir de materiais que antes seriam jogados 

fora, como elemento principal a caixa de ovos, pintada com as cores da reciclagem, azul, 

vermelho, verde, amarelo e marrom. Finalmente, após todas as explicações necessárias a 

respeito dos temas e práticas na fabricação do brinquedo, foi perguntada novamente o que as 

crianças entendiam de reutilização, reciclagem, suas cores e os materiais que se enquadravam 

em cada cor. O questionamento foi respondido de maneira bastante satisfatória.  

 
 

    

Figura 3: Momento de explanação. 

Fonte: Autoria Própria (2018). 
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Figura 4: Momento da prática. 

Fonte: Autoria Própria (2018). 

 

 

5. Conclusões  

  

Foi notório, ao longo de todo o processo de desenvolvimento das atividades, em sala de 

aula, que as crianças, inclusive aquelas com necessidades especiais, assimilaram bem as cores 

da coleta seletiva e seus devidos resíduos, como também os conceitos de reutilização e 

reciclagem, principalmente com relação aos materiais que não tem um tratamento adequado e 

desta forma seriam acumulados no planeta. É importante destacar que entenderam, não só no 

ponto de vista teórico, mas também prático, com a ajuda da centopeia orgânica, sem demonstrar 

qualquer dificuldade, isto, de fato, surpreendeu até mesmo os professores da escola na qual a 

aplicação foi realizada. 

Ficou explicito que a realização da confecção de um brinquedo simples, feito a partir de 

materiais reutilizados e de fácil acesso, deixou os alunos envolvidos, mais empolgados para 

construção de brinquedos por este método, pois, logo que finalizaram, foi feito o pedido de 

outras criações.  

Por fim, pode-se dizer que objetivo do presente projeto integrador foi alcançado com 

êxito, sensibilizando todos os envolvidos a respeito da importância dos procedimentos para com 

o meio ambiente, despertando o interesse e a curiosidade de todos os envolvidos, 

principalmente das crianças. É imprescindível destacar que as atividades foram desenvolvidas 

no tempo previsto e os resultados encontrados no corrente estudo mostraram a importância de 

trabalhar a atividade lúdica, servindo para que o indivíduo passe a desenvolver e explorar o 

raciocínio lógico, a curiosidade e à coordenação motora no mesmo tempo que agrega 

conhecimento. 
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É sugerido para trabalhos futuros estudos de forma mais complexas para ideias 

avançadas, como também, uma prática mais aprofundada quanto à reciclagem e uma aplicação 

fora de sala de aula. Após a conclusão do projeto, foi pensado em trabalhar a reutilização como 

práticas contínuas, através de minicursos. Afinal, é uma boa prática a ser exercida nos dias de 

hoje.   
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Resumo 

Tendo em vista a ideia de um projeto sobre educação ambiental voltado para o ensino 

fundamental I no município de Areia Branca-RN, foi desenvolvido uma peça teatral ambiental, 

tendo como objetivo sensibilizar através da informação sobre a importância da coleta seletiva 

e as consequências da mesma provocadas pelo homem ao meio ambiente. Por se tratar de um 

assunto pouco trabalhado no ambiente escolar, procurou-se repassar para os discentes, de forma 

lúdica, a forma correta de se trabalhar com os resíduos. O grupo pesquisou na internet aberta 

um texto pronto, com autorização do autor, e adaptou para a realidade escolar. Todos os 

componentes do grupo ensaiaram antecipadamente por aproximadamente um mês, para que a 

cena durasse um total de quarenta minutos. Cenário e figurino foram desenvolvidos e fabricados 

pelos próprios integrantes. A atividade foi desenvolvida inicialmente com a encenação teatral, 

em seguida a assinatura das crianças foi registrada como um compromisso de cuidado com o 

meio ambiente, desenhando o formato da mão de cada criança, finalizando com a entrega das 

lancheiras. Este projeto permitiu concluir que a afetividade das crianças foi destaque, os 

mesmos se sentiram acarinhados com as informações e lancheiras, de forma que o conteúdo foi 

muito bem absorvido rapidamente, comprovado pela gincana realizada em sequência por outro 

grupo, onde conseguiram responder com facilidade as questões.  

Palavras-chave: Meio Ambiente; Educação infantil; Reciclagem; Teatro. 

 

Abstract 

Considering the idea of a project on environmental education focused on elementary education 

I in the city of Areia Branca-RN, an environmental theatrical play was developed with the 

objective of sensitizing through the information about the importance of selective collection 

and the consequences of the same to the environment. Due to the fact that this is a little-

discussed subject in the school environment, we tried to pass on to the students, in a playful 

way, the correct way to work with the waste. The group searched the open internet for a text 

that was ready, authored, and adapted to the school reality. All the members of the group 

rehearsed in advance for about a month, so that the scene lasted a total of forty minutes. Scenery 

and costumes were developed and manufactured by the members themselves. The activity was 

initially developed with theatrical staging, then the children's signature was recorded as a 

commitment to care for the environment, drawing the shape of each child's hand, ending with 

the delivery of the lunch boxes. This project allowed us to conclude that the affectivity of the 

children was highlighted, they felt cherished with the information and lunch boxes, so that the 
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content was very well absorbed quickly, proven by the group meeting held in sequence by 

another group, where they were able to respond with ease questions. 

Key words: Environment; Child education; Recycling; Theater. 

 

1. Introdução 

 

De acordo com os parâmetros curriculares nacionais, que é um documento que auxilia na 

grade curricular de ensino. O mesmo é dividido em caderno de disciplinas e temas transversais, 

sendo a educação ambiental um deles, a EA deve ser abordada de forma interdisciplinar 

(BRANCO, ROYER, NAGASHIMA, 2018). 

As disciplinas podem e devem trabalhar de forma contínua, mas a realidade da educação 

nos dias atuais traz inúmeras dificuldades a esse tema transversal no ambiente escolar, ou até 

mesmo fora dele. Com base nessas dificuldades de se abordar a educação ambiental de forma 

interdisciplinar, seja por despreparo dos profissionais em sua formação ou até mesmo pelo 

ambiente escolar, pensou-se em criar um projeto voltado aos conhecimentos da reciclagem, 

tendo a problemática de: como trabalhar a atenção das crianças para um tema ambiental que 

vivemos? 

A escola que se localiza no município de Areia Branca-RN, onde não há constantemente 

atividades relacionadas a educação ambiental, levando em consideração também a coleta 

seletiva que está desativado. Com este fato a prática de atividades sustentáveis de grande 

seriedade para uma cidade vai perdendo credibilidade, e os moradores vão deixando de lado 

hábitos sustentáveis. Consequentemente as crianças crescem sem praticar, ou até mesmo sem 

conhecer. 

O objetivo do presente trabalho é sensibilizar as crianças da Escola Municipal Vingt 

Rosado Maia, de uma forma lúdica, abordando a degradação ao meio ambiente em relação a 

falta de conhecimentos sobre os resíduos. 

Obteve a idealização de aplicar um teatro no intuito de sensibilizar as crianças, para 

despertar e motiva-las sobre as questões ambientais, dando ênfase na importância de reciclar. 

De acordo com Santos e Silva (2017), o teatro é uma opção interativa e didática, consegue 

informar através de um modo mais lúdico sobre educação ambiental, de tal forma que possa ser 

passado para os alunos um conhecimento sobre a temática de um modo atrativo.  

Para o desenvolvimento do trabalho foi utilizado um teatro ambiental da internet “Garotas 

Ecológicas”. Onde o texto original foi adaptado, para “Garotas Eco-alegria”, tendo a 

participação de cinco garotas fantasiadas no elenco da apresentação, para as turmas do 3° e 4° 

ano do Ensino Fundamental I. 

O trabalho, destinado a matéria de projeto integrador I disciplina do curso de Gestão 

Ambiental do IFRN, estruturou-se em cinco tópicos. No primeiro, a revisão bibliográfica, 

baseado em vários autores onde se alcançou informações voltado ao tema a ser trabalhado. No 

segundo tópico, se estrutura a metodologia que foi seguida para a realização do teatro. Logo 

depois, no terceiro tópico, vem os resultados e discursões, onde se descreve os resultados 

obtidos comparando com outros autores. No quarto tópico, a conclusão que foi obtida. E por 

últimos os anexos, onde se encontra os textos originais, e adaptados do teatro. 
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2. Revisão Bibliográfica  

 

A grave crise ambiental vem aumentando progressivamente, trazendo vários danos as 

condições de vida da sociedade. É necessária alternativa para modificar essa realidade, das 

quais induzam atitudes de preservação do meio ambiente e práticas sustentáveis continuas. 

Durante sua formação, o homem precisa de meios para construir seu posicionamento crítico em 

relação à crise que o meio ambiente se encontra.  Por isso, a educação ambiental deve ser 

iniciada desde o princípio e permanecer ao longo da vida. A escola vai além de ser um 

fornecedor de conhecimento, tem o poder e dever de mostrar para os alunos a importância do 

meio ambiente, sensibilizando, e buscando a conscientização sobre as atitudes que se deve ter 

em relação à sua preservação (PADILHA et al., 2017).  

A educação ambiental deve estar presente no dia a dia do aluno, em todos os níveis de 

ensino, não devendo ser tratada de forma isolada. E através da prática, obtém-se o conhecimento 

adequado sobre as questões voltadas ao meio ambiente, mostrando uma visão aos alunos sobre 

a preservação do planeta (SILVA; BEZERRA, 2016).  De acordo com Nunes, Santos e Ferreira 

(2015), a educação ambiental tem o papel de desenvolver o conhecimento para os cidadãos e 

cidadãs. A questão dos resíduos é um dos temas muito debatidos nos dias atuais, infelizmente 

nem toda a sociedade tem a consciência e muito menos refletem sobre o que o descarte 

inadequado pode causar ao meio ambiente. A reutilização dos resíduos deve ser trabalhada nos 

ambientes de ensino com a participação de todo o corpo docente, a mesma precisa ser 

constantemente debatida nos dias de hoje, para tentar amenizar a poluição presente no planeta, 

visando à reutilização para o bem comum. A sociedade se encontra num momento de escassez 

de conhecimento, gerando inúmeros danos à vida do homem e colocando em risco a 

sustentabilidade do meio ambiente. 

De acordo com Rodrigues e Andreoli (2016), os professores devem ensinar sobre os valores 

e a importância da educação ambiental. Deixando os alunos livres para pensar ou falar sobre o 

que está sendo ensinado, expondo seu pensamento sobre o tema em questão. A educação 

ambiental é interdisciplinar, ou seja, ela abrange diferentes disciplinas ou saberes. Portanto, não 

se pode ser trabalhada apenas por uma disciplinar específica, seja pelo meio social, cultural, 

econômico ou político. Com relação à educação ambiental voltada às crianças, não basta ensinar 

aos mesmos apenas no ambiente de sala de aula, pois se torna cansativo e desinteressante aos 

olhos dos alunos. É necessário ter práticas didáticas que despertem o interesse do conhecer, e 

de se tornar um cidadão sustentável.  

Para Ferreira et al., (2015). A utilização do teatro é um importante meio para a discussão 

sobre a didática ambiental, onde se pode abordar e tentar estabelecer um diálogo com uma 

melhor compreensão. O teatro pode informar e discutir o gerenciamento correto dos resíduos 

sólidos no foco na coleta seletiva, havendo uma melhor desenvoltura de compreensão para seu 

público-alvo. 
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3 Metodologia  

 

Esse trabalho é um relato de experiência qualitativa relacionada a atividade de Educação 

Ambiental desenvolvidas na Escola Municipal Vingt Rosado Maia na Rua Des. Filgueira, no 

município de Areia Branca Estado do Rio Grande do Norte, para crianças de faixa etária de 10 

a 12 anos, alunos do ensino fundamental I.  

Inicialmente, no dia 18 de abril de 2018, foi realizada uma visita, onde foi possível 

conhecer o ambiente escolar e as turmas que viriam a ser trabalhadas. Em seguida, no dia 13 de 

junho de 2018, realizou-se a segunda visita, onde apresentou-se uma peça teatral, a 43 alunos 

do 3° e 4° ano e professores, abordando a temática resíduos sólidos. 

A peça intitulada “Garotas Eco-alegria” foi baseado em um texto disponibilizado na 

internet, de autoria Winnetou Castilhos de Sant’Anna, o qual foi adaptado para a apresentação. 

O texto discute a reutilização dos resíduos, mostrando a importância da participação da 

sociedade em tentar organizar o seu próprio resíduo. O teatro teve como principal objetivo 

relatar a importância da reciclagem e as consequências do destino incorreto dos resíduos.  

Para a desenvolver a apresentação, cinco componentes femininas se fantasiaram com 

roupas coloridas e bem alegres, onde buscou - se chamar a atenção das crianças, voltada para o 

tema proposto. Cada uma delas desenvolveu um papel essencial para o êxito do projeto. 

Também foi montado um cenário contendo um mural com o tema, lixeiras representando as 

cores da coleta seletiva e exemplos de resíduos sólidos.  Com duração de aproximadamente 1 

hora, o teatro foi dinâmico e contou com a participação de todos os alunos. 

Após o teatro, os alunos foram convidados a assinar um cartaz onde eles se comprometem 

a cuidar da natureza. Por último, os participantes foram presenteados com lancheiras contendo 

panfletos educativos sobre os problemas que a disposição incorreta dos resíduos sólidos causa.  

 

4 Resultados e Discussão 

 

A elaboração e execução do projeto “Garotas eco alegria” levou conhecimento sobre a 

importância da coleta seletiva, e a degradação ambiental, que a falta de práticas sustentáveis 

vem causando na natureza. Onde não era abordada frequentemente a temática, e tão pouca a 

escola exercia atividades de orientações e informações regulares aos discentes. Santos et al., 

(2016) aborda que a educação ambiental é de suma importância, e deve ser trabalhada em todos 

os níveis de ensino. Porém, existem inúmeras dificuldades enfrentadas, e uma delas é o corpo 

docente de uma escola, que não repassa conteúdos voltados a esta problemática ambiental.  

Com base nesses aspectos, existia uma dificuldade em abordar novos conhecimentos para 

o ambiente escolar, como também trabalhar com alunos do ensino fundamental I, por 

justamente implicar com crianças em fase de formação, onde a curiosidade se torna a base do 

aprender de cada um. Além disso, levar a educação sobre essa temática de forma mais lúdica 

foi o método utilizado para se trabalhar, onde houve a interação, e a atenção dos mesmos, sobre 

um assunto “desconhecido” para muitos discentes naquele ambiente escolar. O objetivo do 

teatro era justamente o aspecto aos olhos das crianças, com um cenário e figurino que 

transmitisse alegria, como mostra na Figura 1. 
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Figura 1: Cenário e participantes do teatro. 

 

 Fonte: Autoria própria (2018).  

Como mostra a Figura 1 cinco alunas do curso de Tecnólogo em Gestão Ambiental do 

Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN), vestidas com roupas bem alegres e coloridas, 

para chamar a atenção das crianças para o conhecimento que iria ser passado, no caso, o cenário 

com “lixos” espalhados no chão para mostrar que aquele local era desapropriado para os 

mesmos. Na Figura 2 logo abaixo, foram utilizados baldes para representar as lixeiras da coleta 

seletiva, cada um com a sua função.  

 

Figura 2: Representação das lixeiras. 

 

Fonte: Autoria própria (2018). 

A princípio os 43 alunos do 3º e 4º ano ficaram bastante curiosos, e inquietos com o que ia 

ser apresentado, mas ao começar a apresentação rapidamente pode-se perceber a atenção deles, 

e a interação com o teatro, visto na Figura 3. 
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Figura 3: Público-alvo do teatro 

 

Fonte: Autoria própria (2018). 

Ao optar por induzir conhecimento através do teatro educativo, Freitas e Gonçalves (2018) 

relatam que trabalhar com peças teatrais é proporcionar várias emoções, por meio de 

conhecimento sobre a temática. Com uma encenação teatral, o espectador consegue sentir a 

emoção e se sensibilizar pelo que está sendo apresentado, para que assim haja interesse em se 

preocupar e cuidar do meio ambiente. 

Ao término da apresentação teatral foi solicitado a assinatura dos alunos participantes, 

como pode ser visualizado na Figura 4 A) No final da apresentação foi proposta uma brincadeira 

com a participação de todos os alunos, incluindo os professores que colaboraram para a 

aplicação do projeto na instituição e B) Cada criança assinou o cartaz como “prova” de seu 

comprometimento com o meio ambiente, seguindo as informações proposta pelo teatro 

ambiental. 
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Figura 4: Participação e assinaturas. 

A) 

 
Fonte: Autoria própria (2018). 

 

B) 

 

Fonte: Autoria própria (2018). 

Na Figura 5, os alunos e participantes do projeto registraram o momento de finalização do 

teatro ambiental educativo. 
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Figura 5: Finalização do teatro. 

 

Fonte: Autoria própria (2018). 

Os alunos aprovaram a apresentação, e se divertiram adquirindo conhecimento ambiental. 

E logo após as crianças presentes participaram de uma gincana onde foram voltadas as questões 

ambientais discutidas pelas “Garotas Eco-alegria”, e o conhecimento adquirido foi testado, 

obtendo assim um bom desempenho dos mesmos. 

 

5  Conclusão 

    

De forma simples e eficaz a apresentação da Eco-alegria utilizou-se uma linguagem 

acessível ao conhecimento das crianças, e com formas que chamasse a atenção dos mesmos, 

com roupas bastante coloridas juntamente com um senário, e uma interpretação divertida e que 

conseguisse aborda uma temática de extrema importância para o conhecimento ambiental de 

uma criança. Transmitindo informações de uma forma lúdica através do teatro, de um assunto 

“esquecido” no seu ambiente escolar que é a realidade de muitas escolas brasileiras atualmente. 

E com base nesses aspectos foi comprido o objetivo proposto do projeto. Onde se abordou a 

importância dos 3 R´s (reduzir, reutilizar e reciclar) e as consequências dos resíduos depositados 

de maneira inadequada no meio ambiente. Sendo notório o envolvimento dos discentes com o 

que estava sendo exposto.  
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7  Anexo 

 

Anexo I - Texto Original de autoria Winnetou Castilhos de Sant’Anna 

As Garotas Ecológicas 

Início 

03 garotas fantasiadas entram em cena (de preferência pelo fundo da plateia). 

Com pequenas modificações na sua movimentação, este texto poderá ser apresentado dentro de 

qualquer instituição, com as garotas circulando pelos departamentos, ou ser apresentado como 

teatro de rua, em praças e outros locais de circulação pública. 

Garota 1 – Bom dia!! 

Garota 2 – Bom dia!! 

Garota 3 – Bom dia!! 

Garota 1 – Nós somos as garotas Ecológicas! 

Garota 2 – Viemos aqui para dar uma força para vocês nessa luta pela conservação ambiental! 

Garota 1 – (Para uma pessoa da plateia). Qual o seu nome? 

Garota 2 – Você é uma pessoa feliz? 

Garota 3 – É claro que você é uma pessoa feliz! Você tem água limpa para beber... 

Garota 1 – Ar saudável para respirar... 

Garota 2 – Comida em abundância... 

Garota 3 – Sombra fresquinha para descansar... 

http://wwcastilhos.blogspot.com.br/2009/07/oi-caros-amigos-quero-iniciar-meu-blog.html
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Todas – AINDA!!! 

Garota 1 – Sim! Por que o homem está detonando tudo!! Tudinho mesmo!! 

Todas – No nosso planeta já não cabe mais tanto lixo que produzimos. 

Garota 2 – Já está passando da hora de fazermos algo pelo nosso planeta! Pela nossa vida! 

Garota 3 – Se cada um fizer a sua parte, resolveremos todos os problemas. 

Garota 1 – Você!! (Apontando para alguém da plateia) 

Garota 2 – Você!! (Apontando para alguém da plateia) 

Garota 3 – Você!! (Apontando para alguém da plateia) 

Todas – Têm que fazer a sua parte!!E o primeiro passo é separar o lixo: 

Garota 1- Para reciclar. 

Garota 2 – Para reduzir. 

Garota 3 – Para reutilizar. 

Todas – Vamos examinar essas lixeiras! (Cada garota recolhe uma lixeira ou saco de lixo, para 

examinar). 

Garota 3 – (Examinando a 1ª lixeira). Somente material plástico. Muito bem! O plástico demora 

até 500 anos para se decompor na Natureza. 

Garota 2 – (triste) No Brasil nós só reciclamos 15% de todo o plástico produzido. 

Garota 1 – Precisamos reciclar mais o plástico, pois assim também economizaremos mais 

energia. 

Garota 2 – (Examinando a 2ª lixeira) Latinhas de alumínio separadas! Que ótimo! O alumínio 

demora 100 anos para se decompor na Natureza. 

Garota 1 – O Brasil é o campeão mundial de reciclagem do alumínio, reciclando mais de 80% 

de toda a sua produção. 

Garota 3 – E é o 3º maior produtor de alumínio do mundo. Por isso vamos todos reciclar mais 

latinhas de alumínio, e continuar ajudando a Natureza. 

Garota 1 – (Examinando a 3ª lixeira) Nossa!! Mas... O que é isso? Vejam!! Restos de comida!! 

Garota 2 – (Examinando também). Olha só! Papel misturado com latas! 

Garota 3 – (Examinado também). Também com pilhas e baterias! 

Garota 1 – Mas não pode! 

Garota 2 – Quem fez isso? 

Garota 3 – Foi você! 

Garota 1 – Ou será que foi você? 

Garota 2 – Pelo amor de Deus! 

Garota 3 – Tenha a santa paciência! 

Todas – Socorro!! 

Garota 3 – Restos de comida é lixo úmido que deve ir para os lixões! 

Garota 2 – O papel deve sempre ser reciclado, pois ele é feito de celulose, que é retirada de 

nossas árvores! 

Garota 1 – Latas são feitas com ferro, que também pode ser reciclado, infinitamente! 

Todas – (Enfáticas) Pilhas e baterias devem ser devolvidas aos seus fabricantes, e você deve 

entregá-las nos postos de coletas! 
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Garota 1 – Sabe a quantidade de problemas que você está causando ao meio ambiente com essa 

atitude? 

Todas – Muitos!! 

Garota 2 – A coleta seletiva é uma maneira que encontramos para reciclar o lixo que vai poluir 

o solo, os rios, matar os animais... 

Garota 3 – E que vai demorar milhares de anos para desaparecer da Terra. 

Garota 1 – Contribua com a coleta seletiva! Deposite o lixo na lixeirinha certa, “separadim, 

separadim...” 

Garota 2 – Você contribuirá para a sua própria qualidade de vida. Mesmo!! 

Garota 3 – Pense nisso... O mundo precisa de você nessa luta! 

Todas – Promete que vai fazer a coleta seletiva, direitinho??? 

Garota 2 – Em casa você separa o lixo úmido do lixo seco, e coloca na sua porta. 

Garota 3 – O lixo seco o caminhão da coleta seletiva leva para o galpão de triagem, para ser 

separado e vendido para as indústrias de reciclagem. 

Garota 1 – O lixo úmido o caminhão de lixo comum leva para o aterro sanitário! 

(Nesse momento pode acontecer a entrega de folders ou outros materiais sobre coleta seletiva). 

Garota 3 – Bom, gente, o papo tá bom, mas nós temos que ir! 

Garota 2– Está chegando a hora de partir! 

Garota 1 – Missão cumprida! Nós cuidamos da Natureza e a Natureza cuidará de nós! 

Todas – Tchau gente! Até a próxima! 

 

Anexo II- Texto adaptado 

Garotas Eco-alegria 

Início 

05 garotas fantasiadas entram em cena, duas na frente da plateia e três vindo pelo fundo. 

 

Garota 5 – Bom dia!! 

Garota 1 – Bom dia!! 

Garota 3 – Bom dia!! 

Garota 1 – Nós somos as garotas Eco-alegria! 

Garota 4 – Viemos aqui para dar uma força para vocês nessa luta pela conservação ambiental! 

Garota 1 – (Para uma pessoa da plateia). Qual o seu nome? 

Garota 3 – Você é uma pessoa feliz? 

Garota 2 – É claro que você é uma pessoa feliz! Você tem água limpa para beber… 

Garota 5 – Ar saudável para respirar… 

Garota 2 – Comida em abundância… 

Garota 3 – Sombra fresquinha para descansar… 

Todas – AINDA!!! 

Garota 1 – Sim! Por que o homem está detonando tudo!! Tudinho mesmo!! 

Todas – No nosso planeta já não cabe mais tanto lixo que produzimos. 

Garota 2 – Já está passando da hora de fazermos algo pelo nosso planeta! Pela nossa vida! 
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Garota 5 – Se cada um fizer a sua parte, resolveremos todos os problemas. 

Garota 4 – Você!! (Apontando para alguém da plateia) 

Garota 4 – Você!! (Apontando para alguém da plateia) 

Garota 4 – Você!! (Apontando para alguém da plateia) 

Todas – Têm que fazer a sua parte!!E o primeiro passo é separar o lixo: 

Garota 1- Para reciclar. 

Garota 5 – Para reduzir. 

Garota 3 – Para reutilizar. 

Todas – Vamos examinar essas lixeiras! (Cada garota recolhe uma lixeira ou saco de lixo, para 

examinar). 

Garota 3/1 – (Examinando a 1ª lixeira). Somente material plástico. Muito bem! O plástico 

demora até 500 anos para se decompor na Natureza. 

Garota 2 – (triste) No Brasil nós só reciclamos 15% de todo o plástico produzido. 

Garota 4/5– Precisamos reciclar mais o plástico, pois assim também economizaremos mais 

energia. 

Garota 2 – (Examinando a 2ª lixeira) Latinhas de alumínio separadas! Que ótimo! O alumínio 

demora 100 anos para se decompor na Natureza. 

Garota 1 – O Brasil é o campeão mundial de reciclagem do alumínio, reciclando mais de 80% 

de toda a sua produção. 

Garota 4– E é o 3º maior produtor de alumínio do mundo. Por isso vamos todos reciclar mais 

latinhas de alumínio, e continuar ajudando a Natureza. 

Garota 5– (Examinando a 3ª lixeira) Nossa!! Mas… O que é isso? Vejam!! Restos de comida!! 

Garota 2 – (Examinando também). Olha só! Papel misturado com latas! 

Garota 3 – (Examinado também). Também com pilhas e baterias! 

Garota 1 – Mas não pode! 

Garota 2 – Quem fez isso? 

Garota 3 – Foi você! 

Garota 4 – Ou será que foi você? 

Garota 2 – Pelo amor de Deus! 

Garota 5 – Tenha a santa paciência! 

Todas – Socorro!! 

Garota 3 – Restos de comida é resíduo orgânico, pode se transforma em adubo natural!  

Garota 1 – O papel deve sempre ser reciclado, pois ele é feito de celulose, que é retirada de 

nossas árvores! 

Garota 4 – Latas são feitas com ferro, que também pode ser reciclado, infinitamente! 

Todas – (Enfáticas) Pilhas e baterias devem ser devolvidas aos seus fabricantes, e você deve 

entregá-las nos postos de coletas! 

Garota 2– Sabe a quantidade de problemas que você está causando ao meio ambiente com essa 

atitude? 

Todas – Muitos!! 
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Garota 2 – A coleta seletiva é uma maneira que encontramos para reciclar o lixo que vai poluir 

o solo, os rios, matar os animais… 

Garota 3 – E que vai demorar milhares de anos para desaparecer da Terra. 

Garota 5– Contribua com a coleta seletiva! Deposite o lixo na lixeirinha certa, “separadim, 

separadim…” 

Garota 4 – Você contribuirá para a sua própria qualidade de vida. Mesmo!! 

Garota 2 – Pense nisso… O mundo precisa de você nessa luta! 

                          Música turma da Monica 

Todas – Promete que vai fazer a coleta seletiva, direitinho??? 

Garota 1 – Em casa você separa o lixo úmido do lixo seco, e coloca na sua porta. 

Garota 5 – O lixo seco o caminhão da coleta seletiva leva para o galpão de triagem, para ser 

separado e vendido para as indústrias de reciclagem. 

Garota 4 – Bom, gente, o papo está bom, mas nós temos que ir! 

Garota 2– Está chegando a hora de partir! 

Garota 1 – Missão cumprida! Nós cuidamos da Natureza e a Natureza cuidará de nós! 

Garota 5 – Há e antes de partimos queríamos que vocês se comprometam em cuidar do nosso 

planeta 

Garota 2- E como prova desse comprometimento coloquem a assinatura e a mão desenhada de 

todos naquele cartaz. 

Todas – Tchau gente! Até a próxima! 

TODAS - Lever as crianças para assinar e desenhar no cartaz, e fazer a entrega das lancheiras. 
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Grupo de Pesquisa: Educação Ambiental e Escolas Sustentáveis no Contexto do Semiárido 

 

Resumo 

 

O crescimento acelerado e desordenado das cidades tem influenciado negativamente a 

qualidade de vida dos seus habitantes. Os parques urbanos tendem a assumir um papel relevante 

nesse contexto, atenuando o desconforto cotidiano dos cidadãos e proporcionando-lhes 

alternativas de lazer e recreação. Visto isso o objetivo geral do trabalho é conscientizar os 

usuários do Parque Municipal de Mossoró Maurício de Oliveira sobre a importância da 

preservação do meio ambiente através de placas educativas e informativas, pois o parque 

enfrenta diversos problemas relacionados à questão ambiental. Por ser um espaço público a 

ação de conscientização realizada no parque busca mostrar aos frequentadores as orientações 

de convivência com aquele espaço para que o parque seja mantido sempre em ordem, educando 

assim os usuários sobre as práticas que não serão permitidas. Como procedimento metodológico 

foi realizada uma pesquisa bibliográfica e também o método de pesquisa-ação. Verificou-se 

que a confecção das placas educativas alcançou o objetivo esperado onde os frequentadores 

compreenderam as informações expostas nas placas, estimulando a percepção ambiental dos 

mesmos compreendendo melhor as inter-relações entre o homem e o ambiente no qual vive e a 

necessidade manter uma relação sustentável, uma vez que o ambiente onde se vive interfere 

diretamente na qualidade de vida da população. Observou-se que a Educação Ambiental tem 

mailto:iracilda.Nmedeiros@hotmail.com
mailto:marinagurgel20@gmail.com
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grande influencia sob a forma de ver e conviver com o meio onde vive, garantindo a mudança 

positiva das ações antrópicas em relação ao meio ambiente.  

 PALAVRAS-CHAVE: Parque Municipal, Gestão Ambiental, Educação Ambiental. 

 

Abstract 

 

The accelerated and disorderly growth of cities has negatively influenced the quality of life of 

its inhabitants. Urban parks play an important role in the context, alleviating the daily 

discomfort of citizens and providing them with leisure and recreation alternatives. The 

persistence of a window of the environment of educational and informative signs, as the 

workplace can be submitted to the environmental question. Because it is a public space, an 

awareness-raising action carried out in the park seeks to show attendees how to live with space 

so that the road is always ordered in order, thus educating users about practices that are not 

allowed. As the methodological procedure was carried out a bibliographical research and also 

the research-action method. It was verified that the making of educational plaques reached an 

environmental perception of them, meaning better as interrelationships between man and the 

environment do not qualify the need to maintain a sustainable relationship, since the 

environment is directly interfering in the quality of life of the population. The environmental 

education has great influence under a way of life and coexistence with the environment, 

guaranteeing a change of style. 

 

KEY WORDS: Municipal Park, Environmental Management, Environmental Education. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Na década de 1960 a consciência ambiental começou a ser intensificada, o homem 

começou a perceber que não pode se afastar da natureza, pois depende dela e quando essa 

relação não está em harmonia, causam grandes desequilíbrios ambientais com consequências 

diretas e indiretas no ser humano, como o esgotamento ou a inviabilização de recursos 

indispensáveis a sua própria sobrevivência (RUA & SOUZA, 2010). 

Os parques urbanos constituem-se espaços ideais para o desenvolvimento de atividades 

ligadas à Percepção Ambiental e Educação Ambiental com objetivos de proporcionar uma 

consciência e mudanças de atitudes e ideais. A principal função da Educação Ambiental é a 

formação de cidadãos conscientes, preparados para a tomada de decisões e atuando na realidade 

socioambiental, com um comprometimento com a vida, o bem-estar de cada um e da sociedade, 

tanto a nível global como local. (MELAZO, 2005) 

 Assumindo cada vez mais uma função transformadora, a Educação Ambiental 

faz com que o indivíduo assuma parte da responsabilidade, tornando-o objeto essencial para 

promover um novo tipo de desenvolvimento – o desenvolvimento sustentável. Por esse motivo 

a Educação Ambiental torna-se necessária para que haja a modificação no quadro de crescente 

degradação socioambiental, porem ela ainda não é suficiente. 

Compreende-se então que a Educação Ambiental é um instrumento de gestão, que age 

como subsidio nas mudanças de pensamentos e consequentemente no comportamento do ser 

humano para com a natureza à resiliência das relações e ao desenvolvimento sustentável.  
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 O objeto de estudo é o Parque Municipal Mauricio de Oliveira localiza-se no Centro da 

cidade de Mossoró, às margens do rio Apodi-Mossoró. Possui uma grande área verde de 78 mil 

metros quadrados. É um espaço propicio para a prática de atividades esportivas, como corridas 

e caminhadas, como também um local para realizar pequenas trilhas ambientais 

(PREFEITURA DE MOSSORÓ). 

O Parque Municipal de Mossoró Mauricio de Oliveira sofre alguns problemas, por seus 

usuários não agirem de forma correta em respeito ao meio ambiente. Por ser um parque 

ambiental, de área de proteção permanente, os usuários devem ter uma conscientização 

ambiental para que haja uma melhor forma de convivência entre o parque e os usuários. Diante 

do que foi visto, percebeu-se que os usuários não respeitam o meio ambiente e fazem o descarte 

inadequado dos resíduos, alimentam os animais, ateiam fogo, dentre outros, causando sérios 

problemas desde a morte de animais, a acúmulo de lixo no local.  

Dessa forma, a conservação de áreas construídas ou naturais está intimamente 

relacionada ao uso que a população faz desses espaços.  A ação de conscientização ambiental, 

através de placas educativas no Parque Municipal de Mossoró Maurício Oliveira é direcionada 

para todos os visitantes e usuários do local, de forma de clara e objetiva, através de imagens e 

frases que sensibilizem os usuários.  

Visto isso o presente trabalho tem como objetivo confeccionar placas educativas sobre 

normas de convivência dos usuários com o parque municipal Mauricio de Oliveira, para assim 

apresentar ao público frequentador as normas e orientações de convivência com aquele espaço 

público.   Educando os usuários sobre as práticas que não serão permitidas e conscientizando 

os mesmo sobre a importância de se manter o espaço sempre limpo. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 ALTERAÇÕES NO MEIO AMBIENTE E INFLUENCIA NA VIDA DA SOCIEDADE 

  

 O desenvolvimento tecnológico e industrial garantiu mudanças significativas no 

desenvolvimento das cidades e consequentemente na qualidade de vida da população. "a 

existência de relações entre a saúde das populações humanas e ambiente já está presente nos 

primórdios da civilização humana " (PIGNATTI, 2003, p. 133). Este desenvolvimento causou 

o abandono das práticas tradicionais de convivência com o meio ambiente e a exploração 

exacerbada dos recursos naturais junto à degradação ambiental.  

Segundo Fonseca (2012), o adoecimento da população humana e a destruição dos meios 

de sobrevivência ambientais desta e das demais espécies têm se tornado um fato cada vez mais 

contundente. As importantes alterações causadas no ambiente pela imposição de uma sociedade 

de consumo geram inúmeros impactos à saúde humana permitindo a conclusão de que a saúde 

humana depende diretamente da relação que a população estabelece com o meio em que vive.   

Forget e Lebel (2001), apontam que o mundo está sujeito à influência de muitos fatores 

complexos que minam a saúde de todos os seres vivos, e esta questão não pode ser resolvida 

exclusivamente através do enfoque médico reducionista, a despeito de toda sua sofisticação. 

Dessa maneira, a relação existente entre a saúde e ambiente, em toda sua amplitude, deve ser 

objeto de atenção, principalmente no desenvolvimento de políticas de saúde. 

 Por esta razão, torna-se crescente a necessidade da mudança do pensamento da 

sociedade no que se refere aos recursos naturais e a sua convivência e preservação do mesmo. 

A educação ambiental propicia a mudança da percepção do homem sobre o meio ambiente a 

partir da conscientização de que o mesmo é o principal influenciador na qualidade de vida e 

garantia da continuidade de toda a existência da vida.  
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2.2 EDUCAÇÃO AMBIENTAL  

 

A Educação Ambiental é um referencial voltado à percepção e a mudanças de 

comportamento que tem atingido toda sociedade, abordando fundamentalmente o tema 

Sociedade Sustentável. A partir desta percepção podemos construir novos valores e conceitos 

básicos de conservação, preservação, sensibilidade e consciência. Ela também é a principal base 

para obtermos resultados a média e longo prazo, principalmente no que se refere à mudança de 

hábitos e comportamentos relacionados ao tratamento com o meio ambiente. (JACOBI, 2005)  

No Brasil, existe uma lei específica que trata da educação ambiental. A Lei  9.795 de 27 

de Abril de 1999, dispõe sobre a educação ambiental, instituindo a política nacional de educação 

ambiental. A importância da implantação de espaços destinados ao lazer e da manutenção da 

qualidade ambiental nas cidades é cada vez maior, pois, em áreas urbanizadas, os problemas 

ambientais ganham maior amplitude.  

O parque de lazer surge como uma proposta de conservação do ambiente e diminuição 

dos impactos da utilização do espaço. São locais que, preservados dentro do perímetro urbano, 

são frequentados e utilizados por parcela importante da população como áreas de lazer, 

convívio, contemplação, prática de esportes, entre outros e representam qualidade de vida.  

Neste contexto, alguns estudos mostram que a boa qualidade social e física destes 

espaços, como por exemplo, infraestrutura adequada, segurança, facilidade de acesso e outros 

fatores positivos, aumentam a possibilidade de frequência das pessoas e, por conseguinte, um 

comportamento fisicamente ativo (ZANNIN, 2013). 

Segundo o SNUC, os parques nacionais quando criadas pelo município é denominado 

de Parque Natural Municipal e tem como objetivo a preservação dos ecossistemas naturais de 

grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas 

e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em 

contato com a natureza e de turismo ecológico. Os parques urbanos em geral, são gerenciados 

pelos municípios e não se constituem em UCs, como definidas pelo Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação (SNUC – lei 9.985 de 18 de julho de 2000), (ANTUNES, 2003).  

As UCs do tipo Parque (Parque Nacional, Parque Estadual e Parque Natural Municipal) 

enquadram-se dentro das unidades de conservação de proteção integral e tem como objetivo 

preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais. “Os 

parques urbanos como área verde, com funções ecológicas, estéticas, e de lazer, com uma 

extensão maior que as praças e jardins públicos” (LIMA ET AL. 1994). “Deve-se educar para 

formar um pensamento crítico, criativo e prospectivo, capaz de analisar as complexas relações 

entre processos naturais e sociais, para atuar no ambiente com uma perspectiva global, mas 

diferenciada pelas diversas condições naturais e culturais que o definem” (LEF, 2001).  

Dessa forma, os temas desenvolvidos nos programas de educação ambiental dos parques 

devem também abranger questões sociais, políticas e culturais que auxiliem na busca de 

soluções aos problemas ambientais e no entendimento das complexas relações estabelecidas 

entre os seres humanos e destes com o meio em que vivem. 

 

2.3 O PAPEL DO ENSINO NO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL  

 

 As unidades de ensino (fundamental e/ou superior) tem papel fundamental na 

construção do pensamento crítico da sociedade e é a grande oportunidade da disseminação do 

pensamento de preservação e conservação do meio ambiente bem como o desenvolvimento do 

pensamento de responsabilidade ambiental em cada cidadão, garantindo o entendimento de que, 
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de acordo com a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 225 “todos têm direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade 

de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para 

as presentes e futuras gerações.” 

Com a globalização e a violência das cidades, os espaços verdes têm se transformado em 

concreto e o homem, principalmente crianças, tem o contato com a natureza diminuído cada 

vez mais. Para que o conhecimento sobre meio ambiente não seja excluído e observando a 

escassez dos recursos, as redes de ensino detêm de uma responsabilidade e um papel 

fundamental que é transmitir os conhecimentos relacionados às questões ambientais.  

 Medeiros et. al. (2011) afirmam que as instituições de ensino estão conscientes que 

precisam trabalhar a problemática ambiental e muitas iniciativas tem sido desenvolvidas em 

torno desta questão, onde já tem sido incorporada à temática ambiental nos sistemas de ensino 

e currículos escolares, permeando toda a prática educacional.   

 E ainda reforçam:  
“A educação ambiental nas escolas contribui para a formação de cidadãos 

conscientes, aptos para decidirem e atuarem na realidade socioambiental de um 

modo comprometido com a vida, com o bem-estar de cada um e da sociedade. 

Para isso, é importante que, mais do que informações e conceitos, a escola se 

disponha a trabalhar com atitudes, com formação de valores e com mais ações 

práticas do que teóricas para que o aluno possa aprender a amar, respeitar e praticar 

ações voltadas à conservação ambiental” (MEDEIROS et.al., 2011). 

 

Ações de educação ambiental na cidade junto a população é uma grande iniciativa para 

o crescimento e desenvolvimento da uma sociedade, uma vez que para que se alcance o 

desenvolvimento sustentável, a cidade deve se basear no tripé da sustentabilidade: 

Desenvolvimento econômico, social e também ambiental. 

 

2.4 PARQUES URBANOS 

 

Nas décadas de 1960 e 1970, os parques urbanos passaram por inúmeras 

transformações, dentre elas destacamos as suas diferentes funções sociais, servindo como 

instrumento de socialização comunitária, assumindo novas configurações socioambientais, com 

a intervenção e iniciativa pública, ou ainda a finalidade de lazer e recreação e também a 

conservação e preservação da natureza (BOVO, 2008).  

Para Macedo e Sakata (2003, p. 14), os parques urbanos são “todo espaço de uso público 

destinado à recreação de massa, qualquer que seja o seu tipo, capaz de incorporar intenções de 

conservação e cuja estrutura morfológica e autossuficiente, isto é, não é diretamente 

influenciada em sua configuração por nenhuma estrutura construída em seu entorno”. Neste 

caso, além dos tipos de uso, funções e morfologia deve-se incluir a obrigatoriedade da presença 

da vegetação arbórea, pois a massa vegetal e seus efeitos positivos no ambiente urbano é que 

fazem à diferença do parque em relação a outras áreas verdes. 

O parque municipal Mauricio de Oliveira (figura 1), também é um desses parques 

urbanos brasileiros que representam na dinâmica da cidade, um “espaço verde” fundamental no 

crescimento e desenvolvimento econômico e urbano, pois através deles proporcionam um 

espaço destinado ao lazer, ao contato com a natureza, contribui com a qualidade de vida da 

população, despertando novos valores sociais, humanos, ambientais e proporcionando uma 
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postura mais consciente aos indivíduos em relação à importância da natureza para os seres 

vivos. 

Figura 1: Parque municipal Mauricio de Oliveira, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo dos autores (2017) 

 
 

3 METODOLOGIA 

 

Para a elaboração desse projeto foi utilizado o método de pesquisa bibliográfica que “é 

desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos 

científicos” (GIL, 2008).  E também o método de pesquisa-ação que “é um tipo de investigação 

social com base empírica que é concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou 

com a resolução de um problema coletivo no qual os pesquisadores e os participantes 

representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou 

participativo.” (THIOLLENT, 1988) 

A ação de inserir placas de educativas e informativas em relação às práticas 

ecologicamente corretas e as regras do parque é um dos métodos utilizado no parque para que 

usuários dos espaços se conscientizem, e tenham uma visão mais ampla sobre o meio ambiente. 

"A natureza é um grande patrimônio da sociedade. Consequentemente, a Educação Ambiental 

se torna uma prática social, com a preocupação da preservação dessas suas riquezas". Para o 

autor, se o meio ambiente está sendo atacado, agredido, violentado, devendo-se isso ao veloz 

crescimento da população humana, que provoca decadência de sua qualidade e de sua 

capacidade para sustentar a vida, não basta apenas denunciar os estragos feitos pelo homem na 

natureza, é necessário um processo educativo, com atitudes pró-ambientais e sociais. 

(VARINE, 2000). 

Mesmo que a conscientização ambiental seja um processo que necessita de o próprio 

indivíduo adquirir tais pensamentos, há métodos legislativos e educacionais que visam tentar 

acelerar esse processo, seja por meio de cartilhas, placas educativas, avisos, artigos, ou até por 

punições instituídas e estudadas pelo Direito Ambiental.  
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O roteiro de elaboração do projeto foi dividido em quatro atividades, onde na primeira 

atividade realizada pelo grupo foi com relação a se escolher um tema para que se implantasse 

um projeto de educação ambiental no Parque Municipal Mauricio de Oliveira, no município de 

Mossoró-RN, a segunda atividade foi a apresentação da proposta escolhida pelo grupo em sala 

de aula, feito isso foram apresentados tais propostas de implantação de placas educativas no 

decorrer do percurso do mesmo à diretora e gestora ambiental do Parque, que aprovou e apoiou 

o projeto. 

 Em seguida, foram utilizadas algumas madeiras que haviam sido apreendidas e 

armazenadas no parque para que fosse feita a reutilização das mesmas a partir da confecção das 

placas informativas e educativas. Logo em seguida, foram realizadas as pinturas das placas pelo 

grupo, junto com a gestora do parque. A quarta atividade foi à aplicação de todas as placas no 

decorrer do parque. 

 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 Com o projeto, buscou-se mostrar a importância das placas educativas aplicadas no 

parque Mauricio de Oliveira bem como a percepção dos frequentadores em relação as mesmas. 

As placas, de fácil entendimento e compreensão (Figura 2) tanto adultos como crianças 

compreendem e interpretam-nas com facilidade, pois em sua maioria são acompanhadas de 

desenhos, possibilitando aos não alfabetizados o entendimento, garantindo que todos os 

frequentadores sejam alcançados pelo projeto. A partir disto foi possível observar a influência 

positiva das placas em relação à ações simples mas com grande significância ao meio ambiente, 

como por exemplo, depositar o lixo na lixeira. Uma vez que nem toda a população tem a 

responsabilidade ambiental sobre a disposição correta dos seus resíduos (Figura 3). 

O meio ambiente é entendido como um instrumento de realização da cidadania e da 

dignidade da pessoa humana. Portanto, é assegurado por lei que todos possuem direito a um 

ambiente de qualidade, o que por sua vez, é dever de todos cuidarem do mesmo. A partir disso, 

entende-se que a conservação dos espaços implica em responsabilidade compartilhada, em que 

todos que usufruem dele estejam envolvidos e manifestem essa conduta por meio de atitudes 

concretas, como simplesmente não jogar resíduos no chão e/ou não depredar seus equipamentos 

(PEREIRA,2012). 

Segundo Ferrara (1999), a linguagem ambiental e a percepção que dela têm os usuários 

de um local têm sua existência identificada pela observação que capta e registra as imagens e 

as associa. Por outro lado, a rápida transformação que constitui o signo por excelência da cidade 

moderna, relativiza em curto espaço de tempo, aquelas imagens. 
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Figura 2 Criança interpretando mensagem da placa. 

 

Fonte: Acervo dos autores (2017) 

O parque recebe diariamente escolas municipais e estaduais para desenvolver atividades 

de educação ambiental com crianças. Lá as crianças ao chegarem recebem todas as instruções 

do que deve e o que não deve ser feito dentro do parque como forma de cuidado, e também já 

para ensinar as crianças desde cedo à importância da percepção ambiental. Assim, as 

interpretações e significados atribuídos pelas pessoas ao ambiente permitem compreender seus 

comportamentos perante o entorno. A importância da percepção ambiental se dá, 

principalmente, por ser considerada avançada do processo que desperta a conscientização do 

indivíduo em relação às realidades ambientais observadas. 

.  
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Figura 3 Criança ajudando ao meio ambiente de forma correta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo dos autores (2017) 

 

Como resultado final desse projeto, procurou-se mostrar a importância que as placas 

educativas colocadas no parque Mauricio de Oliveira trouxeram de benefícios para o mesmo. 

As pinturas das placas realizadas pelo grupo em forma de frases e desenhos foram de extrema 

importância para o entendimento de todos os usuários do parque, desde as crianças aos idosos. 

As placas mostram uma mensagem positiva e importante, de modo que crianças e adultos 

possam entender a mensagem. As placas proporcionaram a percepção ambiental para 

compreender melhor as inter-relações entre o homem e o ambiente, suas expectativas, 

satisfações e insatisfações, valores e condutas, como cada indivíduo percebe, reage e responde 

diferentemente frente às ações sobre o meio. O projeto também buscou não apenas o 

entendimento do que o indivíduo percebe, mas também promover a sensibilização, a 

consciência, bem como o desenvolvimento do sistema de compreensão do ambiente ao seu 

redor e a educação ambiental. 

Segundo Dias (2004) “os objetivos da Educação Ambiental consistem em 

conhecimento, consciência, habilidades, participação e comportamento, sendo estes indicativos 

que levam os indivíduos a adquirirem um sentimento de interesse pelo meio ambiente e a 

vontade de contribuir para a sua proteção”.  

O projeto proporcionou a percepção ambiental para compreender melhor as inter-

relações entre o homem e o ambiente no qual vive, (figura 4), suas expectativas, satisfações e 

insatisfações, valores e condutas, como cada indivíduo percebe, reage e responde 

diferentemente frente às ações sobre o meio.  
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Figura 4 Usuários no Parque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo dos autores (2017) 

 

 

Conhecer como as pessoas percebem, vivenciam e valoram o ambiente em que estão 

inseridas é uma informação crucial para que os gestores de políticas públicas e de áreas afins 

possam planejar e atender as demandas sociais. Se entendermos como se dá a relação homem 

ambiente pode-se compreender também a influência de um sobre o outro e obter perfis 

ambientais da população local. Por meio destes, torna-se possível realizar a manutenção e 

melhoria dos espaços dos parques de modo que haja um melhor aproveitamento dos mesmos, 

bem como sugerir programas e projetos de educação ambientais mais efetivos e direcionados. 

Ademais, as pesquisas de percepção ambiental podem ser consideradas pré-requisito 

imprescindível para se promover maior conscientização ambiental, mesmo sabendo que 

compreender os campos da percepção não é tarefa fácil (PEREIRA, 2012).  

 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A Educação Ambiental é uma ferramenta para se repensar nas práticas sociais, formando 

uma base adequada para a compreensão da interdependência homem-natureza, assim como suas 

soluções, sejam globais e/ou locais, e da responsabilidade que cada um deve ter para se construir 

uma sociedade mais justa e ambientalmente sustentável. Para isso as ações e práticas educativas 

que são voltadas à sensibilização dos visitantes do Parque Municipal Mauricio de Oliveira, são 

de grande importância, visto que aborda desde crianças pequenas, grupos escolares, (que 

possuem um grande potencial de aprendizagem e conscientização de valores), até adultos e 

idosos, atingindo assim todas as faixas etárias.  
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Dessa forma, a Educação Ambiental não pode ser compreendida de um único lado como 

preservação do meio ambiente, pois ela vai muito além, abrangendo a vivencia do homem em 

sociedade e as relações estabelecidas por este.  Portanto, é de insumo importância que a EA 

seja utilizada para avigorar a maneira de pensar e de agir, dentro das dependências do parque, 

porém nada impede que essa educação seja inserida e praticada na sociedade como um todo. 
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Sustentáveis no Contexto do Semiárido 

 

Resumo 

O presente trabalho tem como objetivo avaliar o envolvimento de alunos de nível fundamental 

com atividades de Educação Ambiental na Escola Municipal Professor Manoel Assis, na cidade 

de Mossoró-RN. As atividades desenvolvidas envolvem aplicação de questionários, palestras e 

realização de gincanas e oficinas com matérias recicláveis. O estudo foi desenvolvido com 

alunos de duas turmas de 4° ano (turmas A e B) com o intuito de comparar o entendimento dos 

mesmos a respeito da temática ambiental antes e depois de cada etapa do projeto na escola. Para 

possibilitar a comparação do entendimento dos sujeitos, foi-se utilizado o método 

qualiquantitativo, por meio da aplicação de questionários semiestruturados. Os resultados 

obtidos mostraram que os alunos já possuíam um conhecimento prévio sobre as questões 

ambientais, porém com o desenvolvimento do projeto na escola esse conhecimento foi 

melhorado, o que se comprova a partir da comparação dos resultados dos questionários antes e 

depois de cada etapa das atividades de Educação Ambiental. 

Palavras-chave: Alternativas lúdicas; Reuso; Práticas. 

 

Abstract 

The present work aims to evaluate the involvement of elementary level students with 

Environmental Education activities in the Municipal School Professor Manoel Assis, in the city 

of Mossoró-RN. The activities developed involve the application of questionnaires, lectures 

and the realization of gincanas and workshops with recyclable materials. The study was carried 

out with students from two 4th grade classes (group A and B) in order to compare their 

understanding of the environmental theme before and after each stage of the project in the 

school. To make it possible to compare the subjects' understanding, the quantitative method 

was used, through the application of semi-structured questionnaires. The results showed that 

the students already had previous knowledge about the environmental issues, but with the 

development of the project in the school this knowledge was improved, which is proven from 

the comparison of the results of the questionnaires before and after each stage of the activities 

of Environmental Education. 

Key words: Ludic alternatives; Reuse; Practices 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A partir da década de 70, as discussões sobre os problemas ambientais ganharam maior 

enfoque, isso porque as mudanças nos processos tecnológicos e de produção, herdados da 

revolução industrial, resultaram em catástrofes ambientais de nível global. Diante desse 

contexto, os debates realizados mundialmente buscavam soluções que pudessem remediar os 

problemas causados por esse modelo de desenvolvimento (ALMEIDA; LIMA, 2017).  

O grande objetivo desses debates estava na busca por soluções e ações sustentáveis que 

pudessem aplicar-se a sociedade contemporânea. Nesse sentido, o surgimento da Educação 

Ambiental destaca-se como uma importante ferramenta para a construção do senso crítico em 

relação às questões ambientais (Jacobi, 2005).  

De acordo com Cuba (2011 p. 29) “a Educação Ambiental caracteriza-se por adotar a gestão 

ambiental como princípio educativo do currículo e por centrar-se na ideia da participação dos 

indivíduos na gestão dos seus respectivos lugares [...]. ” Entende-se assim, que o principal 

objetivo da educação ambiental é auxiliar as pessoas a adotarem uma nova postura com relação 

ao seu próprio ambiente.  

Nessa perspectiva, o presente trabalho objetivou avaliar a percepção e o envolvimento de 

alunos de nível fundamental com atividades de Educação Ambiental, sendo tais atividades 

trabalhadas de forma lúdica, tornando o aprendizado do público alvo mais dinâmico e atrativo. 

 

1.2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Fruto do movimento ecológico, a Educação Ambiental surge a partir da preocupação da 

sociedade com a qualidade de vida das presentes e futuras gerações. Pode-se dizer que a EA 

emerge como uma das alternativas que tem como propósito a sensibilização da relação homem-

ambiente (CARVALHO, 2006). 

Inicialmente o surgimento da EA vem como preocupação dos movimentos ecológicos no 

que diz respeito ao mau uso e distribuição de acesso dos recursos naturais, com o propósito de 

envolver os cidadãos em ações socioambientais que os alertassem para a escassez desses 

recursos. Posteriormente, a EA torna-se uma proposta educativa, no sentido de dialogar com o 

campo educacional, diante de suas tradições, teorias e saberes (CARVALHO, 2006). 
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No âmbito internacional a EA torna-se objeto de discussão por meio de Políticas Públicas 

em 1972, na I Conferência Internacional sobre Meio Ambiente, realizada em Estocolmo na 

Suécia. Após essa conferência, em 1977 ocorreu em Tbilisi (ex-URSS) a I Conferência de 

Educação Ambiental, e passados 20 anos, a II Conferência Tessalônica, na Grécia. Todos esses 

marcos importantes para a Educação Ambiental foram realizados pela Organização das Nações 

Unidas (ONU) (CARVALHO, 2006). 

Lipai, Layrargues e Pedro (2007) destacam que as discussões internacionais tiveram forte 

influência para a disseminação da Educação Ambiental no Brasil, principalmente no que se 

refere às políticas públicas. Porém, mesmo antes dessa influência, a EA já aparecia em 

legislações nacionais, como o Decreto nº 73.030, que criou a Secretária Especial de Meio 

Ambiente (SEMA), que possui dentro de suas atribuições a promoção do “esclarecimento e 

educação do povo brasileiro para o uso adequado dos recursos naturais, tendo em vista a 

conservação do meio ambiente” (BRASIL, 1973). 

Posteriormente, outras legislações relevantes para EA surgiram, como a política 

Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 6.938/81), Constituição Federal (Lei nº 7.689/88), Fundo 

Nacional de Meio Ambiente (Lei nº 7.797/ 89), além de políticas públicas e programas, como 

o Ministério do Meio Ambiente, criado em 1992, Programa Nacional de Educação Ambiental, 

que surgiu no ano de 1994, dentre outros (CARVALHO, 2006).  

Mesmo estando presente em muitos debates e conferências socioambientais e até mesmo 

em outras legislações nacionais, no Brasil, a Educação Ambiental ganhou maior notoriedade a 

partir da sua efetivação através da Lei 9.795, de 27 de abril de 1999, instituindo a Política 

Nacional de Educação Ambiental, e estabelecendo a obrigatoriedade da mesma em todos os 

níveis e modalidades de educação, de caráter formal e informal (BRASIL, 1999). 

Na própria legislação (Lei 9.795/99), em seu artigo 1º a Educação Ambiental é 

conceituada como:  

Art. 1º - Os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade 

constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e 

competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso 

comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade 

(BRASIL, 1999). 

Se tratando do âmbito escolar, que é o que se propõe a discussão desse artigo, Medeiros 

et al (2011) afirma que “A educação ambiental nas escolas contribui para a formação de 



 
 

1121 
 

UERN | Mossoró – RN, 02 a 06 de setembro de 2019 
VI CONgest – Congresso de Economia & Gestão 

cidadãos conscientes, aptos para decidirem e atuarem na realidade socioambiental de um modo 

comprometido com a vida, com o bem-estar de cada um e da sociedade. ” 

A educação ambiental tem o objetivo de contribuir para formação de cidadãos 

conscientes de suas atitudes e responsabilidades para com o meio em que vivem, capazes de 

decidir e atuar em seu meio socioambiental de forma a garantir qualidade de vida. No entanto, 

para esse resultado, é necessário que a metodologia de ensino nas escolas ultrapasse os 

conceitos teóricos, trabalhando de maneira transversal (SARAIVA; NASCIMENTO; COSTA, 

2008).  

É importante frisar que diante dessa transversalidade existem muitos obstáculos, 

principalmente no que se refere ao âmbito escolar. Alguns autores defendem a ideia de que a 

EA deveria se tornar uma disciplina especifica que seja abordada separadamente das demais. 

Cuba (2011, p. 24) aponta uma dessas dificuldades:  

A Educação Ambiental no âmbito escolar deve ser tratada como científica, ou 

seja, deve ser uma disciplina que atue separadamente de outras, pois hoje é 

tida como um tema transversal e que muitas vezes se torna esquecido, devido 

ao fato de os educandos ficarem presos aos conteúdos que lhes são 

estabelecidos e que na maioria das vezes são tão extensos que o mesmo não 

consegue concluí-los até o fim do ano letivo, e muitos professores não se 

sentem na obrigação da aplicação de um tema transversal, embora este seja de 

extrema importância. 

Essa questão se vincula ao que menciona Loureiro (2007) quanto à efetivação da atuação 

dos educadores ambientais, o que é extremamente necessário nos espaços públicos 

conquistados através da democratização (comitês, conselhos, agendas, fóruns e etc.). Não só 

nas escolas, mas nos demais espaços essa discussão deve estar presente.  

O desafio é grande e não deve ser visto como desanimador ou angustiante. O 

prazer de ser educador ambiental reside não na certeza dos resultados, mas na 

construção permanente de novas possibilidades e reflexões que garantam o 

aprendizado, o respeito às múltiplas formas de vida ao planeta e a esperança 

de que podemos sim construir um mundo melhor para todos, igualitário, 

culturalmente diverso e ecologicamente viável (LOUREIRO, 2007, p. 7). 

Apesar dos desafios, é preciso considerar que a EA é um componente necessário no 

processo de mitigação dos problemas ambientais, embora toda dificuldade encontrada durante 

sua aplicabilidade como um tema interdisciplinar, experimentar novas metodologias pode ser 

um dos caminhos a se percorrer para o êxito.  
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Nesse caso, uma das alternativas eficientes para o aprendizado dos alunos na EA são as 

atividades lúdicas, tais atividades têm muito a contribuir, pois, proporcionam um vasto mundo 

de possibilidades para desenvolver aulas mais criativas e cativantes que incentivarão a 

imaginação dos alunos, despertando o interesse de cada um ao aprendizado da leitura, da escrita 

e de visão do mundo como um espaço que devemos conservar para garantia da nossa qualidade 

de vida (SILVA; BARRA, 2015). 

 

2. METODOLOGIA 

 

O presente estudo foi desenvolvido na Escola Municipal Professor Manoel Assis de 

Medeiros, localizada no município de Mossoró/RN. Nesta escola funciona o ensino de 

alfabetização e fundamental, sendo o público alvo os alunos das duas turmas do 4º ano (turmas 

A e B). Nessa pesquisa foram utilizados os métodos qualiquantitativo, que de acordo com 

Minayo (1993) essa relação entre os métodos qualitativo e quantitativo não deve ser pensada 

como oposição, e sim, como uma possibilidade de analisar de forma mais concreta as relações 

sociais existentes.  

Foram aplicados aos alunos, questionários semiestruturados com perguntas abertas e 

fechadas, com o intuito de verificar a compreensão dos sujeitos a cerca da temática ambiental. 

De acordo com Gil (2008), o questionário possibilita obter informações dos entrevistados sobre 

seus conhecimentos, crenças, sentimentos, valores, interesses, expectativas, e etc.  

O primeiro questionário apresentou dez questões básicas direcionadas à avaliação da 

percepção dos alunos, sobre o que é meio ambiente e a importância da reciclagem como 

alternativa para redução de resíduos. Esse mesmo questionário foi reaplicado aos alunos, após 

a apresentação de uma palestra que abordou questões tratadas no questionário, com o propósito 

de sanar as dúvidas dos alunos e repassar informações ainda desconhecidas pelos mesmos.  

O segundo questionário aplicado abordou questões a respeito da importância da água e 

seu consumo consciente, como também a importância das árvores para preservação da 

biodiversidade e controle da temperatura do planeta. O mesmo questionário também foi 

reaplicado, após a apresentação de uma nova palestra abordando os assuntos pertinentes a esses 

questionamentos. Os dados obtidos através dos questionários foram tabulados em um banco de 
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dados no software SPSS - Statistical Package for Social Science, onde foi possível a construção 

dos gráficos. 

Como alternativa lúdica para incentivar a participação dos alunos, foram propostas 

gincanas entre as turmas participantes ao final de cada etapa do projeto. Nessas gincanas, a 

turma que arrecadasse maior quantidade do material reciclável, participaria de uma oficina 

aprendendo a utilizar esse material como matéria prima para a confecção de um novo objeto. 

No Quadro a seguir são detalhadas a ordem das etapas desenvolvidas no projeto. 

Quadro 1: Descrição das etapas desenvolvidas no projeto. 

Etapa 1 

1ª aplicação do 

primeiro 

questionário  

Apresentação da 

primeira palestra – 

Meio Ambiente e 

reciclagem 

2ª aplicação do primeiro 

questionário 

Oficina de produção – 

Boneco Minions 

Etapa 2 

1ª aplicação do 

segundo 

questionário 

Apresentação da 

segunda palestra – 

Recursos hídricos e 

arborização 

2ª aplicação do segundo 

questionário 

Oficina de produção – 

“Cantinho verde” 

Fonte: elaborada pelas autoras, 2018 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Durante o desenvolvimento da primeira etapa do projeto, foi observada a interação dos 

alunos com as atividades propostas, e através da aplicação dos questionários, tornou-se possível 

medir de forma quantitativa, o envolvimento e a percepção dos mesmos acerca das questões 

ambientais. 

O primeiro questionário que tratou de questões correspondentes à percepção dos alunos 

sobre o que é meio ambiente, bem como de perguntas acerca da destinação dos resíduos sólidos 

e da reciclagem, foi aplicado com intuito de verificar se os alunos já possuíam algum 

conhecimento prévio sobre os assuntos pertinentes à Educação Ambiental. Como mostra o 

gráfico 1a, os alunos da turma do 4º ano A, obtiveram 73,6% de acertos na primeira aplicação 

do questionário, um percentual relativamente positivo que demonstra que os alunos já haviam 

tido contato com assuntos relacionados. Após a apresentação da primeira palestra o mesmo 
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questionário foi reaplicado a turma do 4º ano A para que fosse possível comparar os resultados 

de antes e depois da palestra e a efetividade da metodologia utilizada. Conforme mostra o 

gráfico 1b, os alunos obtiveram resultados melhores após a explanação do conteúdo, com 88,1% 

de acertos. 

Gráfico 1: 1º questionário aplicado à turma do 4º ano A – a) antes; b) depois. 

 

Fonte: elaborada pelas autoras, 2018 

 

Da mesma forma, a turma do 4º ano B também demonstrou já possuir um conhecimento 

prévio sobre o assunto abordado, com 74,4% de acertos (gráfico 2a), entretanto, após a 

apresentação da palestra o percentual de acertos da turma aumentou para 83,6% (gráfico 2b). 

Apesar da metodologia de apresentação da palestra basear-se na teoria, esse diálogo também é 

imprescindível para a exposição dos assuntos debatidos na EA, entretanto, os educadores 

devem ater-se a não trabalhar a formalidade de forma contínua em sala de aula, pois torna-se 

desinteressante aos educandos, além de dificultar o processo de conscientização ambiental dos 

envolvidos (CRUZ; ANTUNES; FARIA, 2011). 
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Gráfico 2: 1º questionário aplicado à turma do 4º ano B – a) antes; b) depois. 

 

Fonte: elaborado pelas autoras, 2018 

Freire (2002) afirma que a educação deve ser um processo continuamente inovador, ou 

seja, que busque o estímulo frequente dos educandos através de diferentes metodologias, 

fugindo apenas do contexto formal. Nessa perspectiva, o projeto buscou aplicar a ludicidade 

como forma de despertar o interesse dos alunos para os problemas ambientais. 

Desse modo, para concluir a primeira etapa do projeto, foi proposta às turmas uma 

gincana onde os alunos deveriam arrecadar materiais recicláveis, como: rolos de papel higiênico 

e jornais para serem utilizados em uma oficina de produção com a turma que arrecadasse a 

maior quantidade desse material. Nessa gincana a turma do 4º ano A obteve destaque, pois 

conseguiu um número maior do material reciclável, logo, a mesma participou da oficina de 

produção onde tiveram a oportunidade de aprender a confeccionar o personagem Minion do 

filme Meu Malvado Favorito (figura 1). É importante destacar que ao final da oficina, ambas 

as turmas receberam o brinde confeccionado, e que o intuito da gincana não é promover a 

competitividade entre os alunos, e sim estimulá-los a participarem. 
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Figura 1: a) apresentação da primeira palestra; b) oficina de produção (boneco Minion). 

 

Fonte: acervo do projeto, 2018 

Segundo Silva e Barra (2015, p.138) “As atividades de educação ambiental trabalhadas 

por meio do lúdico, podem promover uma maior socialização, interação entre mundos e 

ultrapassar barreiras e dificuldades que atrapalham o aprendizado e o desenvolvimento 

humano.”  

Dessa forma, o processo de aprendizagem por meio da ludicidade torna-se um recurso 

facilitador do aprendizado, tendo em vista que as crianças aprendem mais efetivamente através 

de brincadeiras. Essa metodologia também facilita o trabalho do educador, pois torna a 

produção da aula uma tarefa mais estimulante, o que pode contribuir no processo de ensino e 

aprendizagem (SILVA; BARRA, 2015). 

Na segunda etapa do projeto aplicou-se novamente um questionário para que fosse 

possível avaliar o conhecimento dos alunos, dessa vez as questões trataram sobre a importância 

da água e das árvores para o planeta, bem como para nossa subsistência, tendo em vista a 

importância desses recursos naturais para a existência da vida na terra. Como mostram os 

gráficos abaixo, os resultados para a turma do 4º ano A comprovam que novamente após as 

atividades com os alunos, os dados resultaram em maiores percentuais de acertos, com um 

aumento de 79,2% (gráfico 4a) para 91% (gráfico 4b). 
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Gráfico 4: 2º questionário aplicado à turma do 4º ano A – a) antes; b) depois. 

 

Fonte: elaborado pelas autoras, 2018 

A turma do 4º ano B também obteve aumento em seu número de acertos, tendo um 

acréscimo de 74% (gráfico 5a) para 91,5% (gráfico 5b) depois da palestra e da oficina. Esse 

aumento positivo nos resultados de ambas as turmas dá-se principalmente pela interação da 

teoria com a prática. 

Gráfico5: 2º questionário aplicado à turma do 4º ano B – a) antes; b) depois. 

 

Fonte: elaborado pelas autoras, 2018 

Nessa última etapa, a palestra também abordou as perguntas que compunham o 

questionário, repassando e enfatizando aos alunos a importância dos recursos e bens que o 

planeta nos oferece. Nessa apresentação fez-se necessário destacar a relação de dependência 

que o homem tem sobre a natureza, e não o contrário. Nesse caso, nós enquanto indivíduos que 
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habitamos nesse planeta, devemos repensar nossas atitudes a fim de melhorar a preservação do 

nosso ambiente e da qualidade de vida. 

Por fim, a segunda e última oficina do projeto (Figura 2) consistiu na construção de um 

jardim, um espaço na escola onde os alunos pudessem plantar e que fosse construído apenas 

reaproveitando materiais recicláveis, esse espaço ganhou o nome de “Cantinho Verde”.  Nessa 

oficina, os materiais utilizados para a construção desse espaço, foram: pneus velhos, pallets e 

garrafa pet, sendo esse último material arrecadado pelos alunos. 

Figura 2: Oficina de produção do “cantinho verde”. 

 

Fonte: elaborado pelas autoras, 2018 

Os vencedores dessa gincana foram os alunos da turma do 4º ano B, os mesmos 

aprenderam a utilizar a garrafa pet como matéria prima para a confecção de jarros em modelos 

divertidos, para assim tornar a atividade mais interessante. Os alunos também puderam 

aprender que pneus e pallets também são materiais que podem ser reaproveitados para a 

ornamentação do espaço proposto (Figura 3). 
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Figura 3: Cantinho verde construído com pneus, pallets e garrafa pet. 

 

Fonte: elaborado pelas autoras, 2018 

Destaca-se mais uma vez que ambas as turmas participaram da construção desse espaço, 

o que é importante para os alunos entenderem que a participação em conjunto também é uma 

ferramenta importante para o cuidado com o ambiente em que vivemos, pois os efeitos desse 

cuidado se dão através de uma ação coletiva. 

Quanto à ludicidade proposta, ressalta-se novamente de acordo com Faria (2011, p.7) 

“que as propostas de EA que fazem uso de metodologias educacionais diferenciadas e que 

valorizam a participação ativa dos educandos, entre elas as oficinas pedagógicas, possuem êxito 

no ambiente escolar”. Com essa metodologia, o interesse dos alunos em participar e contribuir 

para o desenvolvimento do projeto foi notório em todas as fases, o que possibilita a ideia de 

continuidade dessa forma de ensino através dos educadores. 

Para isso, é necessário que a escola se proponha a trabalhar com atitudes, e 

principalmente com formação de valores, incluindo mais ações práticas do que teóricas, não se 

limitando apenas a informações e conceitos. Assim, os alunos passarão a dedicar-se mais a 

aprender, a amar, respeitar e cuidar do meio ambiente (MEDEIROS et al., 2011). 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir dos resultados obtidos, é possível considerar que as atividades desenvolvidas na 

escola trouxeram resultados positivos à percepção dos alunos quanto à problemática ambiental, 

isso se deu através da metodologia utilizada que proporcionou aos educandos um momento de 

aprendizado mais dinâmico e participativo. Através das oficinas de produção os alunos 
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sentiram-se mais motivados a interagir com o projeto, uma vez que essa atividade tem um 

caráter mais informal, possibilitando a sensibilização de maneira mais criativa. 

Dessa forma, a aplicação de metodologias diferenciadas tem grande contribuição para a 

visibilidade das discussões ambientais, tornando-se uma alternativa eficaz para a construção do 

conhecimento dos alunos, onde deve ser trabalhada continuamente nas escolas em quaisquer 

níveis de ensino.  

Com a realização desse projeto foi possível a sensibilização tanto dos alunos como também 

dos professores, que puderam aprender que é possível repassar o conhecimento de diversas 

formas, não se limitando apenas ao tradicional, e sim, explorando a dinâmica pedagogia e a 

interdisciplinaridade existente na EA. 
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Resumo 

O Parque Municipal de Mossoró Maurício de Oliveira localizado no Centro da cidade de 

Mossoró/RN possui uma grande área verde de 78 mil metros quadrados, o mesmo se situa as 

margens do Rio Apodi-Mossoró, onde abriga diversas espécies animais e vegetais, inserido no 

bioma caatinga o qual ainda é pouco conhecido em relação as suas reais características, diante 

disto o presente projeto teve por objetivo fazer uma identificação das espécies florísticas nativas 

presentes no Parque, assim foram escolhidas 5 e confeccionadas placas contendo o nome 

popular e científico da espécie. A metodologia adotada se deu da seguinte forma: Visita ao 

parque para identificar as espécies que receberão as placas; Espécies escolhidas: Juazeiro 

(Ziziphus joazeiro); Craibeira (Tabebuia caraíba); Carnaúba (Copernicia prunifera); Ipê-

amarelo (Tabebuia aurea) e Ipê-roxo (Tabebuia impetiginosa); As placas foram 

confeccionadas reutilizando as gaiolas apreendidas com aves pelo IBAMA, e madeira sem uso; 

Os nomes científicos e populares das plantas foram pintados nas placas, e suspensas nas 

mesmas com cordas, cada uma medindo 30cm x 12cm. Para embasamento deste trabalho 

utilizamos autores que tratam sobre Educação Ambiental e Parques Verdes Urbanos, e sobre 

Cuidado e Meio Ambiente, o quanto é importante que as pessoas cuidem dos espaços onde 

estiverem e a sua relação com o meio. Ao realizar esse projeto de identificação das espécies 

nativas presentes no Parque Municipal, percebemos a importância da educação ambiental nos 
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parques verdes urbanos, pois proporciona ao visitante uma experiência diretamente com o 

ambiente, fazendo-o adquirir conhecimento a partir dessa interação. 

Palavras-chave: Parque Municipal de Mossoró; Educação Ambiental; Espécies nativas da 

caatinga; Placas de identificação.   

 

Abstract 

The Parque Municipal de Mossoró Maurício de Oliveira located in the center of the city of 

Mossoró/RN has a large green area of 78000 square meters, the same is situated the banks of 

the river Apodi-Mossoró, where it houses several animal and plant species, inserted in Caatinga 

biome which is still little known in relation to its real characteristics, in view of this the present 

project aimed to make an identification of the native floristic species present in the park, so 

were chosen 5 and prepared Plates containing the popular and scientific name of the species. 

The methodology adopted was as follows: visit to the park to identify the species that will 

receive the plates; Chosen species: Juazeiro (Ziziphus Joazeiro); Craibeira (Tabebuia Caraíba); 

Carnaúba (Copernicia Prunifera); Ipê-Yellow (Tabebuia aurea) and Ipê-Roxo (Tabebuia 

impetiginosa); The plates were prepared by reusing the cages seized with birds by IBAMA, and 

wood without use; The scientific and popular names of the plants were painted on the plates, 

and suspended in the same with ropes, each measuring 30cm x 12cm. For the basis of this work 

we use authors who deal with environmental education and urban green parks, and about care 

and environment, how important it is that people take care of the spaces they are in and their 

relationship with the environment. By conducting this project to identify the native species 

present in the Municipal Park, we perceive the importance of environmental education in urban 

green parks, as it provides the visitor with an experience directly with the environment, making 

it Acquire knowledge from this interaction. 

Key words: Parque Municipal de Mossoró; Environmental education; Native species of the 

caatinga; Nameplates.   

 

1 INTRODUÇÃO 

A partir da segunda metade do século XX os debates a respeito dos problemas 

ambientais intensificaram. Em decorrência disso os espaços verdes se tornaram essenciais na 

defesa do meio ambiente pela sua degradação, tornando cada vez mais importante essas áreas 

destinadas para sua instalação nos centros urbanos (LOBODA; ANGELIS, 2002). 

O Parque Municipal Maurício de Oliveira localiza-se no Centro da cidade de Mossoró-

RN, às margues do Rio Mossoró. Possui uma grande área verde de 78 mil metros quadrados. É 

um espaço propício para a prática de atividades esportivas como corridas e caminhadas, também 

um local para realizar pequenas trilhas ambientais e exercitar-se em academias da primeira e 

terceira idade.  

O ecossistema do Parque Municipal possui uma diversidade de espécies de flora, sendo 

várias delas nativas, como por exemplo, a craibeira e carnaúba, porém grande parte dos 

visitantes dessa área não tem conhecimento acerca desse assunto e acaba não dando a devida 

importância para as plantas.  
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O bioma caatinga, ainda é pouco conhecido em relação as suas reais características. 

Dados do Ministério do Meio Ambiente (MMA) descrevem que, a caatinga ocupa uma área de 

cerca de 844.453 quilômetros quadrados, presente em todos os estados da região nordeste e no 

norte de Minas Gerais. O mesmo abriga uma rica biodiversidade com 178 espécies de 

mamíferos, 591 de aves, entre outras. A caatinga apresenta ainda um grande potencial em 

serviços ambientais, amparando diversas atividades econômicas como agrossilvopastoris e 

industriais, além dos ramos farmacêuticos, de cosméticos, químico e alimentos.  

Apesar desse enorme potencial, o bioma sofre com o desmatamento desenfreado, para 

retirada de lenha para uso doméstico e industrial, transformando essas áreas desmatadas em 

pastagens e agricultura, um uso ilegal e insustentável.  

A falta de conhecimento acerca dos problemas e da realidade sobre o bioma, bem como 

a falta de iniciativas de educação ambiental que abordem o assunto, impedem que as pessoas 

tenham conhecimento sobre onde estão inseridas.  

Então esses parques verdes possuem um enorme potencial para interceder no processo 

de educação ambiental. Neste sentido, a confecção de placas para a identificação das espécies 

nativas presentes no Parque Municipal de Mossoró Maurício de Oliveira contém seu nome 

popular e científico, as mesmas foram feitas com o objetivo de educar seus visitantes, pois uma 

caminhada pelas trilhas naturais, com placas de identificação, irá fazer com que eles possam 

conhecer as espécies nativas presentes lá, facilitando a relação com o meio ambiente, gerando 

aprendizado e sensibilidade nos visitantes do Parque. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 EDUCAÇÃO AMBIENTAL E OS PARQUES VERDES URBANOS 

A relação da sociedade com as áreas verdes foi construída historicamente, 

provavelmente herdada da época da Revolução Industrial, onde a população com suas 

necessidades, ultrapassaram a capacidade de adaptação do meio ambiente e chegaram a um 

consumo exagerado. O intenso processo de urbanização das cidades, gerou um sentimento de 

valorização da natureza e da “volta ao campo”. Então os parques nasceram exatamente com o 

objetivo de dar as cidades espaços adequados para atender a nova demanda social, o lazer e o 

tempo do descanso, contrapondo-se ao ambiente urbano de vida agitada (SILVA, 2003, apud 

SILVA, 2016).  

A crise ambiental instaurada, demanda esforços para conseguir estabelecer uma nova 

relação da humanidade com a natureza. A Educação Ambiental (EA) surge como uma 

importante estratégia para acontecer essa mudança, uma vez que a motivação desse processo 

educativo não é o meio ambiente, mas sim a relação que se estabelece com ele (SAUVÉ, 2005). 

A EA é capaz de formar cidadãos com consciência para intervir nas questões socioambientais. 

Nessa perspectiva, práticas educativas em parques, por exemplo, é de extrema importância para 

facilitar esse processo de “cuidado” com o meio ambiente, já que é um espaço de diversos 

públicos, independente, da idade ou classe social.  

Nessa perspectiva, é possível afirmar que uma unidade de conservação (UC) pode ser 

considerada um espaço educativo, pois proporciona ao visitante uma experiência direta com o 

ambiente, e o conhecimento adquirido a partir dessa interação, se apoia na complexidade da EA 
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(MACHADO, 2009). Então essas áreas verdes nos espaços urbanos servem como 

oportunidades de democratização do ensino de processos ambientais e de conservação, já que 

a maioria da população não tem acesso a viagens e retiros não urbanos (DEARBORN e KARK, 

2009 apud, SILVA, 2016). 

A manutenção das múltiplas funções dos ecossistemas depende da manutenção de 

grande número de espécies. Logo, a perda de diversidade biológica afeta as funções e serviços 

dos ecossistemas e, consequentemente, sua sustentabilidade (HECTOR; BAGCHI, 2007). 

É preciso compreender a motivação pelo qual o Brasil adotou a Educação Ambiental 

por meio de instrumentos legais e normativos. Trata-se da busca por condições de vida 

satisfatória em um ambiente saudável que permitirá viver com dignidade e bem-estar. 

A Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA - Lei 9.795/99), diz que a EA são 

processos individuais e coletivos que constroem valores sociais, conhecimentos, atitudes, tal 

como habilidades que tenham em comum a conservação do meio ambiente para assim, o bom 

uso comum do povo, atrelado essencialmente a qualidade de vida da população. O Art. 

2o dispõe: “A educação ambiental é um componente essencial e permanente da educação 

nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do 

processo educativo, em caráter formal e não-formal” (BRASIL, 2000). 

Para Mendonça (2007), pesquisadora que desenvolve projetos transdisciplinares 

envolvendo Natureza e Cultura, que fala sobre EA Vivencial, afirma que assim como a 

expressão “ambiental” veio complementar o conceito de educação, para designar um tipo de 

conhecimento e práticas específicos relacionados aos problemas e às soluções ambientais, a 

expressão “vivencial” complementa a educação ambiental e designa pedagogias, conceitos e 

práticas que buscam diversificar os mecanismos pelos quais se aprende, já que, a EA nas formas 

mais conhecidas e difundidas, priorizou as pedagogias fundadas na informação e na sua 

transmissão.  

A EA é responsável ainda por retirar os entraves presentes entre população e o espaço 

verde criado, uma vez que, passam a existir restrições que até então não existiam. Através disto, 

faz necessário a integração da população local, havendo o incentivo e a promoção da educação 

ambiental, promove um resultado benéfico mútuo para ambos. 

Sem o entendimento da comunidade em geral, acerca da importância ecológica, 

econômica e social destas reservas, contribui para a valorização destes ambientes de fato. A 

conservação da reserva é bastante influenciada pela percepção e identificação da população em 

relação a esta área. Sendo assim, as ações educativas são ferramentas eficazes para que as UCs 

se tornem realmente efetivas e cumpram os objetivos pelos quais foram criadas (PISSATTO et 

al., 2012). 

Reconhecendo a importância da comunicação nos processos educativos, ressalta-se a 

educomunicação socioambiental, que trata-se de meios interativos e democráticos para que a 

sociedade possa produzir conteúdo e disseminar conhecimentos, através da comunicação 

ambiental voltada para a sustentabilidade. De acordo com a Estratégia Nacional de 

Comunicação e Educação Ambiental no âmbito do Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação (ENCEA), em suas Diretrizes já traz o conceito de educomunicação de maneira 

mais sucinta, resumindo-o como:  
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Trata-se de um campo de estudos e de práticas metodológicas, aplicadas em 

projetos e programas de educação e gestão ambiental, entre outros, onde a 

comunicação tem papel diferenciado nos processos educativos, de gestão e de 

mobilização social (BRASIL; MMA, p. 39). 

O campo da educomunicação é pesquisado por diversos autores. Soares (2000) o 

descreve como o campo de intervenção social onde ações de planejamento, implementação e 

avaliação de processos, programas e produtos, fortalecem os chamados ecossistemas 

educomunicativos nos espaços educativos. A expressão ecossistemas educomunicativos diz 

respeito a ampliação das relações de comunicação entre os envolvidos no processo educativo. 

 

2.2 CUIDADO E MEIO AMBIENTE  

Compreender como as pessoas enxergam o ambiente onde estão e sua relação com ele 

é fundamental, pois é a partir daí que podemos intervir para auxiliar ou educar esta visão. 

Assim, é pertinente trazer a discussão do cuidado, pois cuidamos daquilo que conhecemos e 

tomamos apreço. Neste sentido, Boff (2005) ressalta que cuidado significa desvelo, solicitude, 

diligência, zelo, atenção e bom trato.  

Ainda para Boff (2005) o cuidado é um modo-de-ser, a forma como a pessoa humana 

se realiza no mundo junto com os outros, ou seja, é uma forma de ser-no-mundo, e então, 

relacionar-se com as demais coisas. Partindo desta perspectiva, está forma de ser-no-mundo e 

relacionar-se com as coisas, é estar relação com a natureza, conhecê-la melhor, é justamente a 

proposta deste projeto, a partir desta ação repassar para as pessoas visitantes do parque um 

pouco desse conhecimento sobre as plantas para que elas de certa forma sintam-se com este 

sentimento de cuidar, contemplar, estabelecer um vínculo com o lugar onde estão. “A relação 

não é de domínio, mas de convivência. Não é pura intervenção, mas principalmente interação 

e comunhão. É de cuidado das coisas” (BOFF, 2005, p. 31). Podemos complementar com a 

visão de Sauvé (2005), o meio ambiente visto como natureza (para apreciar, respeitar e 

preservar), onde ressalta que é preciso reconstruir nosso sentimento de pertencimento a 

natureza, e a educação ambiental nos permite explorar esses vínculos entre identidade, cultura 

e natureza, e é na natureza que reencontramos nossa identidade humana e de ser vivo.  

Boff (2005) continua em seu texto falando que o cuidado é uma relação de sujeito-

sujeito, e não sujeito-objeto. Os seres como sujeitos possuem valores, a natureza não é muda. 

Ela fala. Evoca. Emite mensagens, sinais que o ser humano é capaz de interpretar. Ainda sobre 

este ser-no-mundo na forma do cuidado faz o homem e a mulher viverem a experiência do 

valor, daquilo que realmente tem importância, não o valor voltado para seu próprio uso, mas 

aquele que possui uma dimensão de alteridade, reciprocidade e complementariedade. Assim, é 

essencial compreender que a nossa relação com o ambiente/natureza deve ser de valorização e 

reciprocidade, pois se cuidarmos bem dela, ela continuará nos fornecendo o necessário a nossa 

sobrevivência, como também nós somos natureza, nesta relação complementar, não somos 

separados dela, mas intimamente ligados a ela.  

Conforme Sauvé (2005) o meio ambiente como lugar em que se vive (para conhecer, 

para aprimorar), é o nosso ambiente cotidiano, seja, na escola, em casa, neste sentido a educação 

ambiental pode explorar e fazer-nos redescobrir o lugar em que vivemos, o “aqui e agora”, com 

um novo olhar, que seja apreciativo e crítico, respeitando as relações de onde vivemos 
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utilizando-se projetos para tal, e que possa desenvolver um sentimento de pertencer e favorecer 

o enraizamento, a fim também de desenvolver uma responsabilidade ambiental e guardiães 

dessa nossa “casa de vida” compartilhada. 

 

3 METODOLOGIA  

O desenvolvimento deste projeto se deu da seguinte forma, primeiramente foi realizada 

uma visita ao parque municipal para conhecê-lo. Em seguida, apresentar uma proposta de 

prática de educação ambiental junto aos usuários do parque. 

Desta forma, tivemos a motivação de elaborar um projeto de ação com o objetivo de 

identificar as espécies nativas do bioma caatinga presentes no parque, por meio da confecção 

de placas.  

Para complementar o desenvolvimento do projeto faz-se necessário à utilização de 

métodos de pesquisa bibliográfica e observação no campo. Segundo Gil (2002) a pesquisa 

bibliográfica é desenvolvida com base em materiais já elaborados, como livros e artigos 

científicos. Bem como se constitui de uma pesquisa-ação que pode ser definida como Thiollent 

(1985, p. 14 apud Gil, 2002, p. 55): “... um tipo de pesquisa com base empírica que é concebida 

e realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo 

e no qual os pesquisadores e participantes representativos da situação ou do problema estão 

envolvidos de modo cooperativo ou participativo”. Pois, será desenvolvida uma ação prática, 

que se constituirá na confecção das placas para identificação das espécies, a fim de orientar os 

visitantes do parque a conhecê-las.  

As etapas do projeto foram divididas nas seguintes fases: 

• Visita ao parque para identificar as espécies que receberiam as placas; 

• As espécies escolhidas foram algumas arbóreas, mais popularmente conhecidas; 

• Foram confeccionadas 5 placas para as seguintes espécies: Juazeiro (Ziziphus joazeiro); 

Craibeira (Tabebuia caraíba); Carnaúba (Copernicia prunifera); Ipê-amarelo 

(Tabebuia aurea) e Ipê-roxo (Tabebuia impetiginosa). 

• As placas foram confeccionadas reutilizando as gaiolas apreendidas com aves pelo 

IBAMA, e também madeira sem uso;  

• Assim os nomes científicos e populares das plantas foram pintados nas placas, e serão 

suspensas nas mesmas com cordas, uma forma de não prejudicar as árvores, cada uma 

medindo 30cm x 12cm.  

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A proposta da prática educativa realizada no Parque Municipal Maurício de Oliveira da 

cidade de Mossoró/RN, teve como motivação uma visita realizada ao mesmo. O Parque abriga 

várias espécies nativas do bioma caatinga, bem como espécies introduzidas. Tendo em vista 

que é um local onde à visitação, tanto de escolas, como de universidades, e um público-geral. 
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Faz-se necessário então, conhecer um pouco mais as características florísticas que o parque 

abriga, principalmente as espécies nativas da nossa região.  

Após a confecção das placas, elas foram amarradas as gaiolas e suspensas nas árvores. 

A ideia das gaiolas surgiu de Raphaela, gestora do Parque, uma forma de chamar a atenção das 

pessoas como também repassar a mensagem da importância de deixar os animais livres, pois 

eles se refugiam na flora e retiram seus alimentos.  

Todas as plantas possuem um papel ecológico fundamental no ecossistema, além de 

serem usadas de forma medicinal, paisagística, entre outras. No caso do Parque as espécies 

identificadas foram:  

• A Craibeira (Tabebuia caraíba), uma árvore presente em bioma Caatinga e Cerrado.  

Pode atingir de 12 a 20m de altura. Floresce entre os meses de agosto e setembro e 

frutifica entre agosto e outubro. É utilizada como árvore ornamental e também 

medicinal, utilizando suas cascas e raízes, por exemplo. Além do mais, é muito indicada 

para recuperação em áreas degradadas e de baixa pluviosidade (SIQUEIRA FILHO et 

al. 2009).  

• A Carnaúba (Copernícia prunífera), da família Palmas, também conhecida como 

Carnaubeira. Originária do Nordeste brasileiro é uma palmeira que habita as margens 

de rios da região nordeste, protegendo-os do processo de erosão, dessa forma, tem 

grande valor ambiental quando econômico. É utilizada principalmente na fabricação de 

cera, sua madeira nas construções rurais, as folhas servem tanto como alimento para 

animais e adubos como também para confecção de artesanatos. Utilizada também para 

arborização urbana e paisagismo (CÂMARA SETORIAL DA CARNAÚBA, 2009). 

• O Ipê-amarelo (Tabebuia aurea), é uma árvore que tem origem na América tropical, 

desde o México até a Argentina, porém encontrada em maior quantidade no Brasil, de 

norte a sul de todo o país. Sua madeira é utilizada para construção devido sua resistência 

como também na fabricação de artesanatos, instrumentos musicais e etc. Possui também 

propriedades medicinais em sua casca, entrecasca, folha. Fornece também corante 

amarelo, utilizado na tintura (MARTO, 2006).  

• O Ipê-roxo (Tabebuia impetiginosa), como todas as plantas da caatinga, o Ipê-roxo é 

muito importante, pois além de sua beleza ele tem uma importância muito grande para 

medicina, pois sua casca serve como remédio natural e principalmente, atua fortemente 

como anticancerígeno. De acordo com Januário e Silvério-Lopes (2014) o Ipê é de fácil 

adaptação em diversas condições climáticas, é resistente e não necessita de muitos 

cuidados em seu cultivo. 

• O Juazeiro (Ziziphus joazeiro), segundo Carvalho (2007) é uma espécie essencialmente 

heliófila, não tolera baixas temperaturas, por isso é tão bem adaptada ao semiárido. O 

juazeiro tem sua madeira densa e apresenta ótima durabilidade, e os seus frutos são 

comestíveis, sendo muito consumidos ao natural, pelo sertanejo do Nordeste. O juá 

maduro é muito estimado pelas crianças e adultos, pois mitiga a fome e a sede em tempo 

de seca. 
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Figura 21: A) Placas prontas; B) Placa fixada na gaiola; C) Placa fixada no Ipê-roxo. 

 
Fonte: Autores, 2017.  

Figura 22: A) Placa fixada no Juazeiro; B) Placa fixada na Carnaúba; C) Placa fixada na 

Craibeira. 

 
              Fonte: Autores, 2017. 
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Portanto, a confecção das placas serviu para que os usuários do parque passem a 

conhecer a diversidade florística existente no mesmo. Como também, despertar a curiosidade 

das pessoas em conhecer melhor o lugar onde estão, e não se constituir apenas em uma simples 

visita. Conforme afirmação de Salgado (2013):  

As placas de identificação de árvores têm se tornado um serviço ao usuário 

muito frequente em parques urbanos. Ao mesmo tempo que ela fornece uma 

informação técnica, que pode ser de interesse do visitante, ela aufere a este 

um sentido de apropriação do ambiente ao perceber que aquela árvore, além 

de um exemplar da flora, é um elemento componente de uma instância de 

convívio que é da ordem da cidadania como um todo, e, portanto, dever de 

todos zelarem por ela (SALGADO, 2013, p. 100).  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Ao realizar o projeto de identificar as espécies nativas presentes no Parque Municipal 

de Mossoró Maurício de Oliveira, podemos perceber a importância da educação ambiental 

nesses parques verdes urbanos, pois proporciona ao visitante uma experiência diretamente com 

o ambiente, fazendo-o adquirir conhecimento a partir dessa interação. A confecção de placas 

contendo o nome de cada espécie nativa contribuiu, não somente no processo de aprendizagem 

dos visitantes como também para nós do grupo que desenvolveu o projeto, pois conhecemos 

algumas espécies de plantas e suas características antes desconhecidas, que são tão importantes 

para a sociedade, como também para o equilíbrio do ecossistema.  

Além de proporcionar um maior conhecimento sobre as espécies da caatinga para os 

frequentadores do parque, esse projeto também conseguiu contribuir com a produção de um 

novo material de disseminação de conhecimento que poderá ser usado pela gestora do parque 

como forma de aprendizagem para os visitantes, inclusive alunos de escolas e faculdades que 

possuem diferentes idades.  
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Resumo 

Neste artigo, buscou-se identificar o processo de gerenciamento dos Resíduos Sólidos (RS) no 

município de Felipe Guerra/RN, com vista a descrever a problemática e a necessidade de 

políticas públicas específicas para a mitigação dos problemas socioambientais, inerentes à falta 

de destinação adequada destes nesta localidade. Dessa forma, como procedimento 

metodológico a pesquisa pautou-se na analise de documentos, observações in loco e registros 

fotográficos para identificação dos pontos de deposição de resíduos no município. Verificou-se 

que o poder público realiza a coleta regular no meio urbano, e que o município ainda não se 

adequou a legislação vigente - Política Nacional de Resíduos Sólidos, tendo em vista que a 

disposição dos resíduos é feita em lixão a céu aberto. Por meio de registro fotográfico foi 

possível observar que os pontos dos lixões a céu aberto, percorrem o curso do Rio Apodi-

Mossoró, o que se torna um agravante para a qualidade ambiental. Conclui-se, portanto, que a 

pesquisa evidencia a inexistência de uma política efetiva para o destino dos resíduos sólidos no 

município supracitado, sendo necessária a adoção de medidas que possam contribuir para o 

gerenciamento adequado destes, além da adequação e efetivação da Politica Nacional de 

Resíduos Sólidos (PNRS), de maneira a elaborar um Plano de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos, buscando assim minimizar e/ou eliminar os efeitos negativos da má disposição dos 

resíduos sólidos (RS) no meio ambiente e na saúde pública. 
Palavras-chave: Gestão Ambiental. Desenvolvimento Sustentável. Políticas Públicas. 

 

Abstract 

In this article, it was attempted to identify the process of solid waste management in the 

municipality of Felipe Guerra/RN, in order to describe the problem and need of specific public 

policies to minimize socio-environmental problems inherent to the lack of correct destination 

of solid waste in that city. Thus, the methodology of the research was based on the analysis of 

documents, in situ observation and photographic register to identify points to discard waste in 

the municipality. It was observed public authority perform garbage collection in the urban area 

and the municipality does not obey current legislation – National Policy on Solid Waste, 

considering waste disposal occurs in open landfill. Through photographic register, it was 

possible to observe points of open landfill follow the river course, which is an aggravating 

factor to environmental quality. It is possible to conclude the research reveals the inexistence 

of an effective policy with respect to the destination of solid waste in the mentioned 

municipality, being necessary the adoption of attitudes contributing for the correct management 

of solid waste, besides the adequacy and realization of National Policy on Solid Waste in order 

to develop a Integrated Management Plan on Solid Waste, seeking to minimize and/or eliminate 

negative effects of solid waste incorrect disposal on environment and public health.  

Keywords: Environmental management. Sustainable development. Public policies.     
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1. INTRODUÇÃO 

 

O crescimento populacional atrelado aos novos padrões de vida que tem na sua 

essência o consumismo, esta contribuído para o aumento na produção de resíduos sólidos, 

trazendo consigo problemas ocasionados pela sua má disposição. A disposição inadequada dos 

resíduos pode causar poluição do solo, do ar e da agua e ainda contribuir para a proliferação de 

vetores de doenças, acarretando consequências graves à saúde da população (JACOBI, 2009). 

Nesse cenário, com o objetivo de minimizar os problemas ocasionados pela má 

disposição dos Resíduos Sólidos (RS), foi aprovada a Lei 12.305 de 02 de agosto de 2010, que 

instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), dispõe sobre os princípios, objetivos, 

instrumentos e as diretrizes “relativas à gestão integrada gestão integrada e ao gerenciamento 

de resíduos sólidos, incluídos os perigosos, às responsabilidades dos geradores e do poder 

público e aos instrumentos econômicos aplicáveis”. (BRASIL, 2010)  

Entre os fatores que motivaram a escolha da temática em questão, está à convivência 

diária com os problemas causados pelos lixões no município de Felipe Guerra - uma vez que 

resido nessa localidade, sendo assim, este artigo nasceu do anseio de contribuir para a resolução 

das problemáticas relacionada à má gestão dos Resíduos Sólidos (RS), partindo deste, a 

pesquisa se justifica pela urgência em solucionar e/ou minimizar as problemáticas da gestão 

dos resíduos sólidos, bem como pela necessidade da formação da cidadania ambiental, e da 

promoção de ações de práticas sustentáveis, tais como, implantação da Coleta Seletiva, 

programas de Educação Ambiental, estas de forma informal e formal, no âmbito do município 

que será objeto do estudo. 

O objeto de estudo deste artigo é o município de Felipe Guerra/RN, com enfoque 

principal no gerenciamento de resíduos sólidos, e como esse está sendo realizado na localidade. 

O Município está localizado na mesorregião Oeste Potiguar, especificamente na Chapada do 

Apodi, distante 351 km da capital do Estado do Rio Grande - Natal; de acordo com o último 

Censo (2010), possuem uma população de 5.734 habitantes, sendo 1.859 residentes na zona 

rural, e 3.875 residentes na zona urbana, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE, 2010), o território municipal ocupa uma área territorial de 268 km², com as 

características de relevo plano, clima muito quente e semiárido, períodos chuvosos de fevereiro 

a maio, e o predominante é a Caatinga. 

A disposição inadequada dos Resíduos Sólidos (RS) no município provocam 

problemas de saúde pública e no meio ambiente, comprometendo a qualidade de vida dos 

moradores e da fauna e flora local. Assim, este artigo buscará mostrar através de dados 

científicos, que a adequação do poder público municipal com relação à PNRS poderá contribuir 

para minimizar e/ou extinguirem os problemas relacionados à disposição inadequada de RS no 

município.  

A partir desses apontamentos inicialmente destacados, objetivo geral deste artigo é 

identificar como vêm sendo realizado o gerenciamento dos RS, no município de Felipe 

Guerra/RN, e os objetivos específicos, são, descrever como está sendo feita a coleta, o 

transporte e a destinação final dos RS no município, identificar pontos de disposição inadequada 

dos RS, e identificar possíveis problemas relacionados à má disposição destes.  

Serão utilizadas para obtenção de dados duas linhas de pesquisas, a do tipo qualitativa, 

a qual será realizada a partir das observações através das experiências vivenciadas na 

localidade; e a do tipo quantitativa, que terá com base estudos de leis, livros, interceptores de 

sites, observações sistemáticas realizadas nas visitas in loco e pesquisa documentais na 
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Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura do município foco deste, esta é o órgão responsável 

pela coleta dos RS.  

As visitas in loco (lixão a céu aberto) ocorreram no período de outubro de 2017, 

estendendo-se a até novembro de 2017, estas realizadas através de observações e registros 

fotográficos. 

Em síntese, acredita-se que esta pesquisa possa contribuir significativamente para 

orientar a gestão dos resíduos sólidos no município de Felipe Guerra, bem como possa ser um 

instrumento que direcione a implementação da PNRS. 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 A importância do gerenciamento de Resíduos Sólidos 

 

Segundo Demajorovic (1995) o termo, resíduos sólidos, veio substitui o termo lixo, 

contribuindo para uma mudança significativa na visão da população com relação ao descarte 

do lixo, já que o termo lixo era visto pelo sistema produtivo apenas como um subproduto. Com 

a introdução de um novo termo esse mero subproduto que era o lixo agora substituído por 

resíduos sólidos, começou a ser tratado como responsáveis por graves problemas de degradação 

ambiental. 

Em meio a graves problemas enfrentados pelo descarte incorreto do lixo, levando em 

consideração o crescimento da população, que à medida que a população cresce, aumenta o 

consumo, e consequentemente à quantidade de resíduos a serem descartados, e o fato de que os 

recursos naturais não são infinitos, torna-se necessário, o empenho por parte das prefeituras 

municipais, para que venham implantar um programa de gerenciamento de resíduos sólidos 

contribuindo para minimizar os problemas causados ao meio ambiente.       

 

2.2 Gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos 

 

A Gestão dos Resíduos Sólidos (RS), envolve políticas, instrumentos e aspectos 

financeiros e compreende o conjunto de decisões estratégicas e das ações que tem como 

objetivo solucionar os problemas dos RS. Já o Gerenciamento de Resíduos Sólidos é o 

componente operacional da gestão dos resíduos sólidos. (SÃO PAULO, 2010). 

Nessa direção, segundo o Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2016) a discussão 

sobre os resíduos vem sendo realizada há décadas, tanto na esfera nacional quanto na 

internacional, preocupação que ocorre devido a demandas ambientais, sociais e econômicas, 

que acaba por induzir os três níveis de governo, a sociedade civil e a iniciativa privada, a tomar 

um novo posicionamento relacionado aos resíduos.  

Ainda de acordo com o MMA (2016) a aprovação da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (PNRS), Lei 12.305 de 2 de agosto de 2010, que tramitou durante 21 anos no Congresso 

Nacional, veio marcar o início de uma forte articulação institucional que envolve os três entes 

federados, união estado e municípios, a sociedade em geral bem como o setor produtivo, 

concentrando esforços na procura por solução para o problema dos resíduos sólidos, que 

comprometem por meio do descarte incorreto, a qualidade de vida dos brasileiros. 

Nessa perspectiva, foi a partir da aprovação da PNRS, que ocorreu em agosto de 2010, 

baseado no conceito de responsabilidade compartilhada, cabe a sociedade como um todo, a 

responsabilidade pela gestão ambientalmente adequada dos RS, tanto os cidadãos, governo , 

iniciativa  privada e a sociedade civil organizada, são responsáveis não só pela destinação 
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adequada dos resíduos que gera, mas por buscar novas formas de pensar, que apresentem 

alternativas e que tenham como objetivo minimizar os problemas dos resíduos em toda usa 

cadeia produtiva e não só na destinação final adequada (MMA, 2016). 

De acordo com a PNRS, a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos 

produtos é: 

 
“Conjunto de atribuições individualizadas e encadeadas dos fabricantes, 

importadores, distribuidores e comerciantes, dos consumidores e dos titulares dos 

serviços públicos de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, para 

minimizar o volume de resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem como para reduzir 

os impactos causados à saúde humana e à qualidade ambiental decorrentes do ciclo 

de vida dos produtos, nos termos desta Lei (BRASIL, 2010, p. 3). 

  

Para o MMA (2016) a gestão adequada dos RS, agregará valor econômico a esses 

materiais, se manuseados de forma correta, podendo ser utilizados como matéria prima ou 

novos insumos. Dessa forma, a implantação de um plano de gestão trará diversos pontos 

positivos, no âmbito social, ambiental e econômico, seja na diminuição do consumo de recursos 

naturais, seja na geração de emprego e renda, na abertura de novos mercados, contribuindo 

assim para uma inclusão social, bem como para uma diminuição dos efeitos causados ao meio 

ambiente pela disposição inadequada do RS. 

A PNRS define RS em seu artigo 3º parágrafo XVVI, como,  

 
Resíduos sólidos: material, substância, objeto ou bem descartado resultante de 

atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe 

proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem 

como gases contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem 

inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d’água, ou 

exijam para isso soluções técnica ou economicamente inviáveis em face da melhor 

tecnologia disponível (BRASIL 2010, p. 2). 

  

De acordo com a NBR 10.004/04 resíduos sólidos são:  

 
Resíduos em estados sólido e semissólido, que resultam de atividades de origem 

industrial, doméstica, hospitalar, agrícola, de serviços e de varrição, ficando 

incluídos os lodos provenientes de sistemas de tratamento de água, esgotos, 

aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como 

determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na 

rede pública de esgotos ou corpos de água, ou exijam para isso soluções técnica e 

economicamente inviáveis em face à melhor tecnologia disponível (ABNT, 2004, 

p.1). 

 

Segundo Demajorovic (1995), a política de gerenciamento de resíduos sólidos inclui 

desde a coleta e tratamento ate a disposição adequada de cada tipo de resíduo. Esse processo é 

de fundamental no gerenciamento de resíduos sólidos. Para Grippi (2006), 75% da população 

brasileira vive na zona urbana, fato esse ocorrido devido à migração da população rural para as 

grandes cidades, fator que contribui para um desequilíbrio no gerenciamento de resíduo fazendo 

com que as prefeituras corram atrás de novos lugares para a disposição final adequada do lixo. 

Para Grippi (2006), a disposição do lixo no Brasil esta distribuída conforme 

especificado na tabela abaixo. 
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Tabela. Disposição do lixo no Brasil 

 

PORCENTAGEM DESCRIÇÃO 

80% Lixão a céu aberto 
13% Em aterros controlados 
5% Em aterro sanitário 
1% Usina de reciclagem 

0,9% Usina de compostagem 
0,1% Usina de incineração 

Fonte: GRIPPI (2006). 

 

Para Cunha (2002), existem cinco etapas no processo de remoção dos resíduos sólidos, 

que são; acondicionamento, coleta, estação de tratamento e transbordo processamento e 

recuperação e por fim a disposição final. 

 

2.3 Problemas causados pela disposição inadequada de RS 

 

O problema da disposição inadequada dos resíduos sólidos é tratado pelos gestores 

públicos municipais sem a importância devida, fato esse que contribui para o agravamento dos 

problemas causados pelo lixo, provocando danos ao meio ambiente e afetando o bem-estar e a 

saúde da população.  

Para Sisinno e Oliveira (2000) são vários os problemas causados pela má disposição 

dos RS, segundo o mesmo não é necessário o contato direto com os resíduos para sofrer as 

consequências da disposição inadequada, pois existem vias indiretas de contato do homem com 

o lixo, que podem ocasionar transmissão de doenças, que podem ser causadas por vetores como: 

ratos, moscas, mosquitos, pulgas e baratas, entre outros. 

Para Sisinno e Oliveira (2000) a poluição do ar pode também acontecer por meio da 

queima proposital nos lixões, que tem como objetivo a diminuição do volume dos resíduos. 

Outro tipo de poluição do ar pode ser ocasionado pelo transporte dos resíduos, caso não tenha 

pavimentação nas vias de trafego dos caminhões da coleta, por meio da liberação de partículas 

suspensas no ar. Ao corroborar com os autores supracitados, Jacobi (2009) apresenta as 

principais doenças relacionadas a poluição atmosférica, são elas: bronquite, asma, enfisema, 

infecções pulmonares, agravamento de sintomas cardíacos, eczemas e erupções da pele, 

conjuntivite química e lacrimejamento.  

A disposição dos resíduos sólidos de forma inadequada também pode ocasionar 

problemas de poluição dos recursos hídricos, seja ele superficial ou subterrâneo. A poluição 

dos recursos hídricos pode acontecer tanto através do escoamento do chorume como pelo lixo 

carreado pela chuva. (SISINNO e OLIVEIRA, 2000).  

As referidas autoras acrescentam ainda que uma outra forma de poluição dos RS é a 

poluição visual, causada pela exposição dos resíduos, ocasionando nas áreas de despejo repulsa 

e nojo a boa parte da população, ou seja, a paisagem é alterada de forma a ocasionar desconforto 

na população do entorno. (SISINNO e OLIVEIRA, 2000).  

Nessa mesma direção, Jacobi (2009) enumerou alguns problemas causados pela má 

disposição de RS, como: a poluição das águas e do solo em decorrência do chorume não 

controlado, a poluição do ar por combustão espontânea, a livre exalação de gases na atmosfera 

e a infiltração de gases nas redes públicas de esgoto, fossas sépticas, poços e lençóis freáticos, 

além da degradação da paisagem.  
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Autores como, Santaella et al. (2014) estabelecem que a destinação inadequada dos 

RS pode trazer consequências graves para o meio ambiente, pois compromete os solos o ar e a 

água. Dessa forma, se o cidadão não tratar os espaços públicos como um espaço que lhe 

pertence, exercendo os princípios básicos de cidadania, contribuirá para o impacto negativo ao 

meio ambiente.  

Os lixões e os aterros controlados não tem controle sanitário, poluem o solo, a agua e 

provocam danos ambientais durante muitos anos, mesmo depois de desativados. As práticas de 

disposição inadequada de resíduos sólidos alteram as características do solo podendo inutiliza-

lo para muitas atividades, dentre elas agricultura e edificações (SANTAELLA et al, 2014, p. 

38).  

Logo, é possível afirmar que buscar solucionar o problema de disposição inadequada 

de RS é contribuir de forma significativa, na melhoria da qualidade de vida da população, 

minimizando os casos de problemas de saúde que tem como causa principal a disposição 

inadequada dos RS. 

 

2.4 Importância da reciclagem no processo de gerenciamento de resíduos sólidos 

 

A reciclagem é de fundamental importância no processo de gerenciamento de resíduos 

sólidos uma vez que contribui para a diminuição na quantidade de resíduos a serem descartados 

no meio ambiente. 

 
Segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305, 02/08/2010), processo 

de transformação dos resíduos sólidos que envolve a alteração de suas propriedades 

físicas, físico-químicas ou biológicas, com vistas à transformação em insumos ou 

novos produtos, observadas as condições e os padrões estabelecidos pelos órgãos 

competentes do SISNAMA e, se couber, do SNVS e do SUASA. (Brasil, 2010). 

 

Para Grippi (2006), existem alguns tipos de reciclagem recomendadas para a realidade 

brasileira. A compostagem, reciclagem de matérias como, papel, plástico, metais e vidro, e por 

fim a incineração. 

A coleta seletiva é um instrumento muito importante no processo de reciclagem, uma 

vez que contribui para a melhoria na qualidade dos materiais coletados separadamente, evitando 

a contaminação por outros materiais presentes no lixo. (Grippi, 2006).  

 

2.5 O papel da educação ambiental 

 

A educação ambiental é um instrumento muito importante no processo de 

gerenciamento de resíduos sólidos, e deve ser utilizada como ferramenta para a inserção da 

população no contexto da problemática ambiental, fazendo com que haja uma contribuição por 

parte desta para a resolução dos problemas ocasionados pelo mau gerenciamento dos resíduos 

sólidos. A educação ambiental contribui para o ensinamento de regras claras para que haja um 

perfeito relacionamento entre homem e natureza, regras essas consideradas de vital importância 

uma vez que o homem mesmo sendo parte da natureza é o principal agressor desta. (Grippi, 

2006).  
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2.6 Aspectos legais e normativos do gerenciamento dos resíduos sólidos  

 

A Constituição Federal de 1988 demonstra claramente a preocupação com a 

problemática ambiental, além da constituição o Brasil já possui uma legislação composta de 

leis, decretos e portarias entre outros que estabelecem objetivos, diretrizes, e instrumentos que 

buscam solucionar os problemas relacionados ao descarte inadequado dos RS.  

Com relação aos marcos legais, no que se refere à limpeza destacando em especial a 

gestão e o manejo dos RS no Brasil, temos a Política Nacional de Saneamento Básico, lei n. 11, 

445 de 2007, na qual o plano de resíduos sólidos deve integrar os planos municipais de 

Saneamento. (JACOBI, 2011). 

A Lei 12.305 de 02 de agosto de 2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (PNRS), dispõe sobre os princípios, objetivos, instrumentos e as diretrizes “relativas à 

gestão integrada gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluídos os 

perigosos, às responsabilidades dos geradores e do poder público e aos instrumentos 

econômicos aplicáveis”. (BRASIL, 2010).  

A PNRS tem por objetivos, a proteção da qualidade ambiental e da saúde pública, a 

não geração, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos e disposição final adequada, 

incentivo a indústria de reciclagem, gestão integrada de resíduos sólidos entre outros. (BRSIL, 

2010).  

A PNRS tem como alguns de seus princípios, a prevenção e a precaução, o poluidor 

pagador e o protetor recebedor, o desenvolvimento sustentável, a cooperação entre as diversas 

esferas do poder público, o setor empresarial e demais segmentos da sociedade, o respeito às 

diversidades locais e regionais a responsabilidade pelo ciclo de vida dos produtos. (BRASIL, 

2010). 

 

2.7 Gerenciamento dos resíduos sólidos no município de Felipe Guerra 

 

Conforme escala de serviço disponibilizado pela secretaria de Infraestrutura e Obras 

do município, no que se refere à frequência da coleta, essa é realizada cinco vezes por semana, 

sendo três dias destinados para a coleta do resíduo domiciliar, e dois dias para coleta de podas 

de árvores. A coleta é organizada de forma que a coleta do lixo domiciliar passa duas vezes por 

semana em cada rua e a coleta de poda de árvores uma vez por semana. Foi observado in loco 

que a coleta é realizada em caçambas abertas e os resíduos são destinados para um lixão a céu 

aberto localizado dentro do próprio município afastado 5 km (cinco quilômetros) da zona 

urbana. Os resíduos são dispostos a céu aberto sem nem uma proteção ao redor facilitando o 

acesso de animais domésticos e animas da fauna silvestre. 

Conforme registrado na Foto 1, foi observado a presença um animal revirando o lixo 

em busca de alimento, bem como resíduos espalhados pela ação do vento. 
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Foto 1 – Animal no lixão. 

Fonte: Visita in loco - Fotografada pelo autor, 2017. 

 

Através da visita in loco constatou-se que após o acumulo de uma grande quantidade de 

lixo é feito a queima do mesmo a céu aberto, bem como foi possível identificar vários materiais 

como sacolas plásticas suspensas na vegetação ao redor, como mostrado em registro na Foto 2 

logo abaixo. 

 

 

 
Foto 2 – Queima do lixo, sacolas na vegetação. 

Fonte: Visita in loco - Fotografada pelo autor, 2017. 

 

O problema da disposição inadequada de RS poderá trazer uma série de problemas, 

como a proliferação de vetores transmissores de doenças, bem como uma possível poluição das 
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águas, tendo em visto que a decomposição destes produz um liquido escuro, chamado chorume, 

esse ao se infiltrar no solo contamina-o, bem como rios que sejam próximos ao local e possíveis 

lençóis freáticos. 

Pode identificar conforme mostra a Foto 3 uma grande aproximação entre o local da 

disposição dos RS e a margem do rio Apodi-Mossoró. 

 

 
Foto 3 – Disposição do lixo a margem do rio. 

Fonte: Visita in loco - Fotografada pelo autor, 2017. 

 

De acordo com a PNRS em seu artigo 47 é proibido o lançamento de resíduos in natura 

a céu aberto, bem com a “queima a céu aberto ou em recipiente, equipamentos e instalações 

não licenciados para essa finalidade”. (BRASIL, 2010). 

Conforme Sissino (2000), não é necessário o contato direto com os resíduos para sofrer 

as consequências da má disposição, uma vez que a transmissão pode ser feita através de vetores 

como ratos, moscas e mosquitos que sobrevivem em meio aos resíduos. A poluição do ar pode 

acontecer de duas formas, pela queima proposital dos resíduos, ou pela liberação de partículas 

suspensas no ar ocasionado pelo transporte dos resíduos em locais que não exista pavimentação.  

Para Jacobi (2009), são várias doenças ocasionadas pela poluição do ar, são algumas 

delas: bronquite, infecções pulmonares, agravamento de sintomas cardíacos entre outros.  

Para Sissino (2000), a poluição dos recursos hídricos pode acontecer tanto pelo o 

escoamento do chorume como pelo carreamento dos resíduos através da chuva. 

 

2.8 Locais de disposição inadequada de Resíduos Sólidos. 

 

Foram identificados 16 pontos de disposição inadequada de RS no município de Felipe 

Guerra, 13 desses pontos estão distribuídos seguindo o leito do rio Apodi-Mossoró, o que pode 

ocasionar sérios problemas ambientais, uma vez que pode haver a contaminação dos recursos 

hídricos, também se encontrou resíduos domiciliares, de construção e demolição e resíduos 

verdes, além de identificar outros locais onde o lixo é disposto inadequadamente e depois 

queimado.  
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Em varias áreas existe uma declividade muito grande do terreno e uma grande 

proximidade do leito Rio Apodi-Mossoró, que contribuem para o carreamento dos resíduos em 

direção o este, como pode ser observado em seguida na Foto 4. 

 

 
Foto 4 – Áreas com declive próximas ao leito do Rio Apodi-Mossoró. 

Fonte: Fotografada pelo autor – visita in loco, 2017. 

 

Conforme Jacobi (2009), vários problemas podem ser causados pela má disposição 

dos RS, tais como, a poluição das águas e do solo em decorrência do chorume não controlado, 

a poluição do ar por combustão espontânea, a livre exalação de gases na atmosfera, degradação 

da paisagem entre outros. Dessa forma é necessário que sejam tomadas providencias 

principalmente pela parte do poder público municipal em estudo, objetivando minimizar e/ou 

eliminar os problemas causados ao meio ambiente. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Em meio aos problemas enfrentados pelo descarte incorreto dos Resíduos Sólidos 

(RS), atrelado ao crescimento populacional, o aumento do consumo e consequentemente à 

quantidade de resíduos a serem descartados, torna-se necessário o empenho por parte do poder 

público em diferentes instâncias, para implantação de um programa de gerenciamento de 

resíduos sólidos, visando minimizar os problemas causados ao meio ambiente.  

No caso de Felipe Guerra, por meio desta pesquisa é possível afirmar que há um longo 

caminho a percorrer no tocante a realizações de práticas que busquem minimizar os problemas 

causados pela má disposição dos RS, o município não dispõe de um plano municipal de gestão 

integrada de RS, e não tem buscado se adequar a PNRS, pois a disposição destes ainda é 

realizada em lixão a céu aberto. 

A pesquisa revelou que existem 16 pontos de disposição inadequados de RS, destacando 

que a maioria desses segue o curso do Rio Apodi-Mossoró, em locais que propiciam o 

carreamento dos resíduos em direção aos corpos d’água, deixando dessa forma os recursos 
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hídricos expostos à poluição e a uma possível contaminação, cabe destacar que a disposição 

inadequada dos RS é feita pelo poder público municipal e algumas vezes pela população.  

Conclui-se, portanto, que a pesquisa evidencia a inexistência de uma política efetiva 

para o destino dos resíduos sólidos no município supracitado, sendo necessária a adoção de 

medidas que possam contribuir para o gerenciamento adequado destes, além da adequação e 

efetivação por parte do poder público local a Politica Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), 

analisando suas diretrizes, seus princípios, objetivos e instrumentos, de maneira a elaborar um 

Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, observando todos os atores envolvidos na 

problemática, buscando assim minimizar e/ou eliminar os efeitos negativos da má disposição 

dos resíduos sólidos (RS) no meio ambiente e na saúde pública. 
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Resumo 

A utilização dos agrotóxicos é intensa na fruticultura e no cultivo do melão. O uso 

indiscriminado destes produtos pode acarretar danos ao meio ambiente, trabalhadores rurais e 

aos consumidores. O objetivo desta pesquisa foi identificar e caracterizar o perfil dos 

trabalhadores em exposição direta aos agrotóxicos do cultivo do melão no município de 

Mossoró, RN O estudo foi realizado em fazendas produtoras de melão, aplicando-se um 

formulário numa amostra de 25 trabalhadores. Concluiu-se que os trabalhadores rurais de 

empresas produtoras de melão recebem o treinamento/capacitação sobre a aplicação de 

agrotóxicos com frequência, garantido o mínimo de conhecimento quanto aos riscos causados 

pelos agrotóxicos. A conscientização e o treinamento dos trabalhadores é uma das formas para 

reduzir o número de acidentes com agrotóxicos no cultivo do melão, bem como em outras 

culturas. 

Palavras-chave: Produtos fitossanitários. Percepção de risco. Trabalhadores rurais. 

Abstract 

The use of pesticides is intense in fruit and melon farming. The indiscriminate use of these 

products can cause damage to the environment, farm workers and consumers. The objective of 

this research was to identify and characterize the profile of workers in direct exposure to the 

melon crop pesticides in the city of Mossoró, RN. The study was conducted in farms producing 

melon, applying a form on a sample of 25 employees. It was concluded that rural workers 

producing melon companies receive education / training in the application of pesticides often 

guaranteed a minimum of knowledge about the risks posed by pesticides. Awareness and 

worker training are one way to reduce the number of accidents involving pesticides in the melon 

cultivation as well as in other cultures. 

Key words: Phytosanitary products. Risk perception. Rural workers. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A utilização de agrotóxicos é intensa na fruticultura convencional. A busca por frutos de 

boa qualidade para o mercado interno e externo faz com que a utilização destes produtos seja 

mais intensa. No entanto o conhecimento quanto à utilização e os efeitos nocivos à saúde são 

pouco difundidos, principalmente entre os trabalhadores rurais que possuem pouco acesso a 

extensão rural e aos meios de comunicação.  

O cultivo do melão é uma das bases da economia do Estado do Rio Grande do Norte, que 

produz cerca de 45% do melão brasileiro, especialmente o município de Mossoró com 178.000 

toneladas (SIDRA/IBGE, 2014).  Os tipos de melões cultivados na região são de dois grupos 

distintos, o primeiro é o Cucumis melo Cantaloupensis com os tipos Cantaloupe, Gália, 

Charentais, e Orange Flesh. E O segundo é o Cucumis melo Inodorus, que são os melões 

amarelos. 

Embora tenha um ciclo curto, variando em média de 60 a 70 dias na maioria das 

cultivares, de acordo com Costa; Silva (2002), apresenta atividades em seu manejo 

convencional, que precisam ser rigorosamente realizadas para garantir a produtividade, como 

práticas de adubação, desbaste de plantas, podas, condução das ramas, raleamento e calçamento 

dos frutos, além do controle de plantas daninhas.  

Podemos afirmar que o manejo pragas é fator determinante em todo o período de 

produção, equivalendo a 30,68% dos custos de 1 ha de melão cultivado, pelo sistema 

convencional, no Estado, conforme estudo de caso realizado em uma empresa produtora no 

município de Mossoró para a safra 2006-2007. (BRASIL et al., 2007). 

O manejo de doenças e pragas ocorre quase que exclusivamente com uso de agrotóxicos. 

As pragas que mais ocorrem no melão, mosca - branca e a mosca - minadora e doenças como 

oídio e míldio, se não controladas a tempo, podem ocasionar perda total da produção 

(MENEZES et al., 2000).  

O manejo inadequado dos agrotóxicos acarreta exposição tanto do trabalhador como do 

núcleo familiar, promovendo ainda contaminação do ambiente doméstico em virtude de fatos 

como, por exemplo, o não descarte apropriado das embalagens vazias desses produtos. Portanto 

o uso destes gera riscos tanto à saúde humana como riscos de ordem ambiental (PERES; 

MOREIRA; CLAUDIO, 2007; PIGNATI; MACHADO; CABRAL, 2007). 

Em geral, até 70% dos produtos pulverizados nas lavouras podem ser perdidos por má 

aplicação, escorrimento e deriva descontrolada. Para melhorar este desempenho, é essencial a 

utilização correta e segura dos produtos fitossanitários, assim como a capacitação da mão de 

obra que vai lidar com esse tipo de insumo (EMBRAPA, 2009). 

De acordo com a EMBRAPA (2003), uma das práticas mais nocivas tanto para os 

humanos como para o ambiente é no preparo da calda, porque o produto químico é manuseado 

em concentrações elevadas e geralmente nas proximidades de captação de água. Muitas vezes 

acontece de escorrer ou respingar, atingindo e contaminando organismos não alvos. 

A lei que é responsável pelos agrotóxicos, é a Lei Federal de nº 7.802, de 11 de julho de 

1989 (Lei dos Agrotóxicos), que dispõe sobre a pesquisa, experimentação, produção, 

embalagem e rotulagem, transporte, armazenamento, comercialização, propaganda comercial, 

utilização, importação, exportação, destino final dos resíduos e embalagens, registro, 

classificação, controle, inspeção e fiscalização de agrotóxicos em nosso país. 

No Brasil existem as normas regulamentadoras (NR’s) que regulamentam várias 

atividades relativas à segurança e saúde do trabalhador. Para as atividades rurais temos a NR 

31- Segurança e Saúde no Trabalho na Agricultura, Pecuária Silvicultura, Exploração Florestal 
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e Aquicultura, publicada pela Portaria do MTE n.º 86, de 03 de março de 2005 e atualizada 

através da Portaria do MTE n.º 1.896, de 09 de dezembro de 2013, além da Norma 

Regulamentadora 06 (NR 6 Equipamentos de Proteção Individual - EPI), com portaria GM n.º 

3.214, de 08 de junho de 1978 com última atualização em 08 de dezembro de 2011. 

De acordo com a NR- 31 no seu item 31.8 especificam sobre Agrotóxicos, Adjuvantes e 

Produtos Afins, define os tipos de exposições aos agrotóxicos:  

31.8.1 Para fins desta norma são considerados: 

a) trabalhadores em exposição direta, os que manipulam os agrotóxicos, 

adjuvantes e produtos afins, em qualquer uma das etapas de 

armazenamento, transporte, preparo, aplicação, descarte, e 

descontaminação de equipamentos e vestimentas; 

b) trabalhadores em exposição indireta, os que não manipulam 

diretamente os agrotóxicos, adjuvantes e produtos afins, mas 

circulam e desempenham suas atividades de trabalho em áreas 

vizinhas aos locais onde se faz a manipulação dos agrotóxicos em 

qualquer uma das etapas de armazenamento, transporte, preparo, 

aplicação e descarte, e descontaminação de equipamentos e 

vestimentas, e ou ainda os que desempenham atividades de 

trabalho em áreas recém-tratadas. 

Quanto às avaliações dos agrotóxicos no Brasil, alguns órgãos nacionais são responsáveis 

com diferentes áreas de atuação: o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(MAPA), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e o Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). O primeiro avalia a questão de 

pertinência e eficácia dos agrotóxicos, o segundo está ligado aos impactos que estes provocam 

ao homem, e cabe ao terceiro analisar os impactos ao meio ambiente (ESPÍNDOLA, 2011). 

Considerando que as pesquisas sobre a problemática do uso de agrotóxicos ainda são 

relativamente escassas na Região Nordeste (PREZA et al., 2011). O objetivo desta pesquisa foi 

identificar e caracterizar o perfil dos trabalhadores em exposição direta aos agrotóxicos do 

cultivo do melão no município de Mossoró, RN. 

 

2. METODOLOGIA 

 

O estudo foi realizado em fazendas produtoras de melão, no município de Mossoró - RN, 

com coordenadas geográficas: 05º 09' 59,55'' S e 37º 24' 39,92'' W e altitude de 29 m. O 

município possui uma população estimada de 288.160 pessoas, numa área territorial de 

2.099.360 km² (IBGE, 2015). 

A metodologia da pesquisa foi de um estudo de caso, pois se utilizou de uma situação a 

parte para representar todo um conjunto de casos que se assemelham a este As técnicas utilizadas 

na pesquisa foram à entrevista, observação e aplicação de formulário. De acordo com Severino 

(2007) a entrevista é a técnica de coleta de informações sobre um determinado assunto, 

diretamente perguntadas aos sujeitos entrevistados. Ainda segundo o mesmo, a observação é 

quando o pesquisador tem acesso ao objeto estudado e é necessária em qualquer tipo de 

pesquisa. E o formulário consiste de um questionário em que o pesquisador preenche a partir 

das respostas do informante (RUIZ, 2011).  

A utilização do formulário como método de obtenção dos dados apresenta diversas 

vantagens, dentre elas, destaca-se a possibilidade de ser utilizada em quase todo segmento da 

população, porque seu preenchimento é feito pelo entrevistador (MARCONI; LAKATOS, 
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2010). Optou-se pelo formulário em virtude de a pesquisa ter sido realizada com trabalhadores 

rurais, apresentando estes, índices significativos de baixa escolaridade. 

Para realização deste estudo de caso, inicialmente, foi realizado um levantamento de 

informações conceituais sobre agrotóxicos, percepção de riscos ambientais e humanos, bem 

como a legislação vigente ao assunto em questão, em busca do referencial teórico. Também 

foram adicionadas informações região produtora de melão em Mossoró e cadeia produtiva do 

fruto, para o entendimento de como é a rotina dos trabalhadores rurais.  

Posteriormente, na fase exploratória de campo, aplicou-se um formulário numa amostra 

de 25 trabalhadores do cultivo do melão, escolhidos porque estavam em alguma atividade 

exposta diretamente ou indiretamente ao agrotóxico. O formulário foi dividido em duas partes. 

Na primeira, tratava a questão sociodemográfica dos entrevistados; na segunda segmento 

investigou-se a percepção de risco quanto as práticas de trabalho relacionadas ao uso de 

agrotóxicos. 

A análise dos dados foi feita a partir de estatística simples utilizando-se o programa 

Microsoft® Excel versão 2007 e levando em consideração o número da amostra. Os dados 

fornecidos pelos entrevistados foram expressos em gráficos e tabelas. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

No estudo desenvolvido, podemos observar que 96% dos trabalhadores entrevistados 

eram do sexo masculino e em sua maioria (64%), tinham entre 18 e 30 anos de idade e que 40% 

estavam no serviço menos de seis meses (Tabela 1). Observa-se que devido à pouca 

escolaridade, a opção de primeiro emprego para a maioria dos trabalhadores é a atividade em 

fazendas produtoras de melão. 

A maioria dos trabalhadores rurais serem do sexo masculino é uma realidade em todas as 

regiões do país. Faria; Rosa; Facchini (2009) observaram que 95,2% dos trabalhadores da 

fruticultura em Bento Gonçalves - RS eram do sexo masculino. Na horticultura não é diferente, 

pois 76% dos trabalhadores rurais entrevistados no município de Arapiraca - AL, eram do sexo 

masculino (Silva et al., 2013). 

Podemos perceber que o trabalho no cultivo do melão, por se tratar de uma cultura de 

ciclo curto (60 - 70 dias), os trabalhadores, em sua maioria, exerce a atividade a menos de cinco 

anos e também há uma rotatividade de funções com o passar do tempo laboral e a sazonalidade 

de contratos. 

Sobre a escolaridade dos entrevistados, 52% deles possuíam o 1º grau completo (Ensino 

fundamental menor e maior). Mas a vulnerabilidade do ensino pode ser observada em muitos 

dos trabalhadores, já que embora possuam o ensino fundamental completo, o conhecimento se 

resumia à assinatura do próprio nome. 

De acordo com Barroso; Wolff (2009), o fato de o trabalhador ser alfabetizado não 

significa que o mesmo compreenda as informações contidas nos rótulos e/ou bulas dos 

agrotóxicos, sobretudo, porque as embalagens possuem muitas informações de cunho técnico.  

 

 

 

 

 

 



 
 

1160 
 

UERN | Mossoró – RN, 02 a 06 de setembro de 2019 
VI CONgest – Congresso de Economia & Gestão 

Tabela 1 - Características sociodemográficas dos trabalhadores rurais do cultivo do 

melão do município de Mossoró, RN 

 

Características N=25 (%) 

Sexo Masculino 24 96 

Feminino 1 4 

Idade 18-30 16 64 

31-40 8 32 

41-60 1 4 

Estado Civil  Solteiro(a) 8 32 

Casado(a) 7 28 

Separado(a) 10 40 

Escolaridade 1º grau completo 13 52 

2º grau completo 5 20 

3º grau ou mais 7 28 

Tempo laboral 0 - 6 meses 10 40 

7 - 12 meses 3 12 

1- 5 anos 8 32 

Mais de 5 anos 4 16 

Fonte: Os autores. 

 

Quanto as atividades laborais encontradas (Gráfico 1), 96% dos entrevistados se 

encontravam em exposição direta. Totalizando 52% nas atividades que manipulam diretamente 

os produtos: ponto de mistura (preparo da calda), aplicador (pulverizador costal), 

“pincelamento” (aplicação de fungicida na pós-colheita), barristas (controla as barras do 

pulverizador tratorizado). Além de 12% dos entrevistados se encontravam em atividade de 

armazenamento, descarte e descontaminação das vestimentas: almoxarifado e lavanderia. 

Enquanto que 32 % estavam em atividades que não manipulam o produto, mas entram em 

contato com os frutos recém-tratados ou estão no momento da aplicação: câmara fria 

(armazenamento de frutos) e tratorista. 

A atividade identificada considerada como exposição indireta é o controle de qualidade, 

4% dos entrevistados, embora que o colaborador precise circular nos setores em que há a 

manipulação produtos fitossanitários. 



 
 

1161 
 

UERN | Mossoró – RN, 02 a 06 de setembro de 2019 
VI CONgest – Congresso de Economia & Gestão 

 
Gráfico 1- Atividades exercidas em exposição direta e indireta 

 

Quanto a percepção de risco que os trabalhadores possuem relacionada aos agrotóxicos, 

76% deles acreditam que usam o agrotóxico de forma correta (Gráfico 2). Este entendimento 

se dá, pois, a mesma quantidade de trabalhadores já recebeu algum treinamento ou capacitação 

quanto a aplicação de agrotóxicos (Gráfico 3).   

 

 
Gráfico 2- Uso do agrotóxico de forma correta 

 

Alguns trabalhos são desenvolvidos quanto à exposição e a percepção de risco na ocasião 

da aplicação do agrotóxico, bem como o seu manuseio na atividade agrícola, porém são 

realizados com pequenos produtores de determinadas regiões. No presente estudo, por se tratar 

de trabalhadores de fazendas produtoras de melão, estas seguem um rigoroso cronograma de 

atividades quanto ao cultivo como no treinamento e capacitação dos trabalhadores. 

Foi questionado com os trabalhadores se os mesmos receberam orientação quanto ao uso 

dos agrotóxicos (Gráfico 3). Cerca 76% receberam orientação por parte da empresa que estavam 
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trabalhando. Os demais entrevistados estavam iniciando as atividades laborais e não haviam 

recebido a orientação referente à atividade.  

Os trabalhadores em exposição direta devem participar de uma capacitação sobre 

prevenção de acidentes com agrotóxicos. Conforme a NR - 31, o programa de capacitação deve 

ser desenvolvido a partir de materiais escritos ou audiovisuais e apresentado em linguagem 

adequada aos trabalhadores e assegurada a atualização de conhecimentos para os trabalhadores 

já capacitados. A carga horária mínima de 20h, com no máximo 8 horas diárias durante o 

expediente de trabalho.   

 

 
Gráfico 3 - Orientação quanto ao uso de agrotóxicos 

 

Labinas et al. (2010), treinando olericultores, trabalhadores rurais das propriedades da 

região de Ibiúna-SP, para o uso correto e seguro dos defensivos agrícolas, com base no 

estabelecido pela NR 31, observaram que antes do treinamento 37% dos proprietários usavam 

EPI, e após 79%. Dos funcionários 62,50% liam o rótulo e a bula antes do treinamento, 

aumentando para 88% ao término. Concluindo que, após a participação nos treinamentos, houve 

mudança de comportamento na realização de tarefas que envolvem a utilização de defensivos 

agrícolas. 

Segundo a NR 31, o produtor deve ter a capacitação em casos de exposição direta. O 

programa de capacitação deve ter carga horária mínima de vinte horas, distribuídas em no 

máximo oito horas diárias, seguindo o conteúdo mínimo: 

a) Conhecimento das formas de exposição direta e indireta aos agrotóxicos; 

b) Conhecimento de sinais e sintomas de intoxicação e medidas de primeiros socorros; 

c) Rotulagem e sinalização de segurança; 

d) Medidas higiênicas durante e após o trabalho; 

e) Uso de vestimentas e equipamentos de proteção pessoal; 

f) Limpeza e manutenção das roupas, vestimentas e equipamentos de proteção pessoal. 

O programa de capacitação deve ser desenvolvido a partir de materiais escritos ou 

audiovisuais e apresentado em linguagem adequada aos trabalhadores e assegurada a 

atualização de conhecimentos para os trabalhadores já capacitados. São considerados válidos 

os programas de capacitação desenvolvidos por órgãos e serviços oficiais de extensão rural, 

instituições de ensino de nível médio e superior em ciências agrárias e Serviço Nacional de 

76%

24%

Sim

Não
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Aprendizagem Rural - SENAR, entidades sindicais, associações de produtores rurais, 

cooperativas de produção agropecuária ou florestal e associações de profissionais. (NR 31, 

2008) 

A leitura do rótulo, em 60% dos trabalhadores entrevistados (gráfico 4), não é realizada. 

Este fato ocorre porque só os trabalhadores do almoxarifado e ponto de mistura ter acesso direto 

da embalagem. A rotina do trabalho dos demais não permite esse contado com o rótulo do 

produto, mas as informações se encontram na FISPQ (Ficha de Segurança de Produto Químico) 

que podem ser solicitadas ao responsável pelo setor. 

 

 
Gráfico 4 - Leitura do rótulo das embalagens de agrotóxico 

 

O conhecimento do intervalo de reentrada e intervalo de segurança/período de carência 

auxilia aos trabalhadores à não entrar em contato com os frutos sem o EPI necessário. No 

entanto, estes conceitos não são bem claros ou não são conhecidos para 68% dos entrevistados 

(Gráfico 5). 

O intervalo de reentrada inicia-se na data da última pulverização até a permissão de 

entrada de pessoas na área sem riscos de serem contaminadas. Se houver a necessidade de 

entrada de pessoas antes do término do período indicado, essa pessoa deverá utilizar EPIs da 

mesma forma que se utiliza durante a aplicação dos produtos fitossanitários. 

O intervalo de segurança ou período de carência refere-se ao número de dias que deve ser 

considerado entre a última aplicação e a colheita. Este vem escrito na bula do produto. Este 

prazo deve ser respeitado a fim de garantir que o produto vegetal colhido não possua resíduo 

acima do limite máximo permitido. Já que produtos agrícolas com resíduo acima do limite 

máximo permitido pelo Ministério da Saúde é ilegal, sendo a colheita apreendida e destruída. 

Além da empresa ou agricultor ser multado e processado. 

Normalmente, as recomendações técnicas vigentes quanto à aplicação de agrotóxicos dão 

mais ênfase para orientação de uso dos EPIs durante o preparo da calda e aplicação dos produtos 

nos cultivos. No entanto, estes conceitos devem ser bem entendidos e aplicados para a 

segurança dos trabalhadores e dos consumidores.  

36%
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Gráfico 5 - Intervalo de reentrada e intervalo de segurança/período de carência 

 

Dos trabalhadores entrevistados 56% deles conhecem o EPI destinado à atividade, 

basicamente porque já trabalharam ou trabalham nesta função. Dos entrevistados, os que 

exercem a função de aplicador com equipamento costal e no ponto de mistura utilizam o EPI 

completo. Os tratoristas utilizam o jaleco e calça hidro-repelentes, bota de segurança, boné 

árabe, luvas e protetor auricular. Os demais utilizam o macacão do packing house, cedido pela 

empresa.  

As Normas para aplicação de agrotóxicos da Embrapa (2005) dizem que o uso seguro de 

produtos fitossanitários começa com o uso correto dos equipamentos de proteção individual. 

Vestir EPI's durante o manuseio de produtos fitossanitários é essencial para a segurança dos 

trabalhadores. Além disto, o uso de EPI's é uma exigência da legislação brasileira e o não 

cumprimento poderá acarretar penalidades e riscos de ações trabalhistas. A indústria informa 

através dos rótulos, bulas e das Fichas de Informação de Segurança de Produto (FISP) quais 

são os EPI's que devem ser utilizados para cada produto.  

A exposição a produtos químicos pode ocorrer através da pele, da boca, dos olhos ou 

através da inalação de partículas ou vapores durante o manuseio e aplicação. Ao abrir as 

embalagens aplicar os produtos ou limpar os equipamentos de aplicação, o aplicador deve 

sempre utilizar luvas, respiradores e outros EPI's com o objetivo de evitar a exposição do 

organismo ao produto tóxico (EMBRAPA, 2005) 

Dessa forma, as medidas de proteção estão sendo aplicadas em determinadas atividades 

da exposição direta dos trabalhadores, que compreende desde a aquisição dos produtos até a 

descontaminação dos EPIs e equipamentos, de acordo com as normas da empresa.  
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Gráfico 6 - Conhecimento das 8 partes do EPI Rural 

 

Em relação à destinação final das embalagens, a legislação brasileira obriga o agricultor 

a devolver todas as embalagens vazias dos produtos na unidade de recebimento de embalagens 

indicada pelo revendedor. Antes de devolver, o agricultor deverá preparar as embalagens, 

fazendo a tríplice lavagem ou lavagem sob pressão ou acondicionando as embalagens não 

laváveis (ANDEF, 2010).  

No estudo realizado, 68% dos trabalhadores conheciam a forma correta de lavagem e 

destinação final das embalagens, mas não sabiam para onde eram transportadas e se eram 

recicladas ou incineradas.  

 

 
Gráfico 8 - Descarte de embalagens vazias 

 

56%

44%
Sim

Não

68%

32%

Sim

Não



 
 

1166 
 

UERN | Mossoró – RN, 02 a 06 de setembro de 2019 
VI CONgest – Congresso de Economia & Gestão 

Este conhecimento é de suma importância, pois, o agricultor que não devolver as 

embalagens ou não as preparar adequadamente, poderá ser multado, além de ser enquadrado na 

Lei de Crimes Ambientais. A reutilização das embalagens de produtos fitossanitários é proibida 

e sua destinação final deve atender à legislação vigente (Lei Federal nº 9.974 de 06.06.2000 e 

Decreto nº 4.074 de 04.01.2002) (ANDEF, 2010). 

O destino final de embalagens de produtos fitossanitários é complexo por tratar-se de 

embalagens que acondicionam produtos tóxicos. Mesmo depois de esvaziadas, as embalagens 

normalmente contêm resíduos de produto no seu interior, exigindo procedimentos especiais 

para sua destinação final (EMBRAPA, 2005). 

 

4.  CONCLUSÃO  

 

Por se tratar de trabalhadores de empresas produtoras de melão, o treinamento/ 

capacitação dos mesmos é realizado com frequência, garantido assim o mínimo de 

conhecimento quanto aos riscos causados pelos agrotóxicos. 

Observa-se que a conscientização e o treinamento dos trabalhadores é uma das formas 

para reduzir o número de acidentes com agrotóxicos no cultivo do melão, bem como em outras 

culturas. 
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GRUPO DE PESQUISA: Segurança Alimentar 

 

RESUMO 

O manejo da agrobiodiversidade, especificamente das sementes crioulas, nos territórios da 

agricultura familiar, tem contribuído para a conservação ambiental e para a reprodução 

econômica e social e da soberania alimentar desse importante grupo social. As sementes 

crioulas são para os campesinos insumos primordiais para manutenção da cultura e da 

soberania alimentar. Nesse sentido, uma variedade de semente crioula é a expressão da 

coevolução das práticas culturais e características ambientais de cada local onde esse material 

genético é cultivado. Assim, o presente artigo tem por objetivo ressaltar a importância das 

sementes crioulas para a construção da convivência com o semiárido e da soberania alimentar, 

para agricultores familiares. A base metodológica utilizada foi ancorada numa pesquisa 

bibliográfica sobre o tema em questão. Mesmo mediante a importância da temática abordada, 

ressalta-se que pesquisas sobre esse tema ainda são escassas no Brasil e em particular no 

Semiárido potiguar. Considera-se que a preservação das sementes crioulas aliada aos 

conhecimentos tradicionais e ás tecnologias, promovem a garantia da tradição milenar dos 

guardiões das sementes, auxilia na simbiose para a manutenção da biodiversidade, soberania e 

segurança alimentar.  

 

Palavras-chave: Agrobiodiversidade. Tecnologias. Conhecimentos tradicionais. 

 

ABSTRACT 

The management of agrobiodiversity, specifically of creole seeds, in the territories of family 

agriculture, has contributed to environmental conservation and to the economic and social 

reproduction and food sovereignty of this important social group. Creole seeds are for the 

peasants the primordial inputs for the maintenance of culture and food sovereignty. In this 

sense, a variety of Creole seed is the expression of the co-evolution of cultural practices and 

environmental characteristics of each place where this genetic material is grown. Thus, this 

article aims to highlight the importance of Creole seeds for the construction of coexistence with 

the semi-arid and food sovereignty, for family farmers. The methodological basis used was 
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anchored in a bibliographical research on the subject in question. Even with the importance of 

the topic discussed, it is emphasized that research on this subject is still scarce in Brazil and, 

especially, in the semiarid potiguar. The preservation of Creole seeds, together with traditional 

knowledge and technologies, is considered as a way to promote the long tradition of seed 

guardians and helps maintain symbiosis, maintaining biodiversity, sovereignty and food 

security. 

 

Key words: Agrobiodiversity. Technologies. Traditional knowledge. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

Com o surgimento e o desenvolvimento da agricultura no período neolítico, entre 8 a 

10 mil anos a. C., os seres humanos passaram a interferir na paisagem e ampliar a capacidade 

produtiva. Assim, os seres humanos aprenderam a domesticar animais e plantas, permitindo 

então, sua fixação em um determinado lugar, surgindo as primeiras cidades e vilas as quais 

proporcionaram grandes impactos ao meio ambiente (DIAS, 2011). Porém, as modificações 

nos ecossistemas naturais e sua transformação em áreas de cultivo permitiram benefícios 

sociais e ambientais que mudaram amplamente a forma de relacionamento com a natureza. A 

esse conjunto de mudanças convencionou-se denominar de manejo da agrobiodiversidade a 

qual refere-se à interação da diversidade agrícola com os microrganismos, animais domésticos, 

flora, fauna e demais componentes essenciais para a agricultura acontecer (SANTILLI, 2009). 

O manejo dos agricultores a partir dos seus conhecimentos tradicionais promove e perpetua 

essa forma de produção. Assim, considerado como mais um elemento dessa diversidade. 

Um componente importante da agrobiodiversidade são as sementes crioulas ou 

tradicionais, caracterizadas como materiais vegetais que são plantadas pelas famílias de 

agricultores e que possuem características fenotípicas reconhecidas por essas famílias, sem que 

exista substancias semelhantes com cultivares comerciais (BRASIL, 2003). Para Delwwing, 

Franke e Barros (2007), as sementes crioulas são variedade de sementes de plantas adaptadas 

ao local de origem ou em condições ambientais semelhantes e possibilitam a garantia de 

reprodução para a safra seguinte. 

Os conhecimentos tradicionais e o auxílio das tecnologias geram muitos benefícios para 

a sociedade reduzindo os índices: de migração, de fome, de doenças provocadas por exposição 

a agrotóxicos, da poluição e de contaminação dos solos e das águas e, ainda, auxiliam na 

recuperação de bacias hidrográficas (NODARI e GUERRA, 2015). O manejo da 

agrobiodiversidade, especificamente das sementes crioulas, no território da agricultura familiar, 

tem contribuído para a conservação ambiental e para a reprodução econômica e social desse 

grupo social. 

Apesar da importante estratégia que a diversidade dos materiais locais possui para a 

soberania alimentar, em função da sua capacidade de adaptação aos mais variados ambientes 

e tipos de manejo, são ainda poucos os estudos acadêmicos   que procuram entender a dispersão, 

a ocorrência e a variabilidade das sementes crioulas no Brasil e em particular no semiárido 

potiguar. Nesse sentido, o presente artigo tem por objetivo ressaltar a importância das sementes 

crioulas para a construção da convivência com o semiárido e da soberania alimentar, para 

agricultores familiares e, especificamente, discutir conceitos e influências sobre o uso das 

sementes crioulas, assim como, relacionar os impactos causados pelo cultivo das sementes 

geneticamente modificadas. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Surgimento da agricultura: Construindo paisagens e manejando a 

agrobiodiversidade 

Aproximadamente a 12 mil anos, a partir da descoberta do polimento da pedra, no 

último período da pré-história, o neolítico, o ser humano passou a fabricar instrumentos a partir 

desse recurso, assim outras construções passaram a ser realizadas como as moradias 

provisórias e a cerâmica de argila cozida para armazenar alimentos que eram coletados da 

natureza (frutas, pescados, etc) (MAZOYER,1993). Assim, uma profunda mudança no 

percurso de vida do ser humano aconteceu nesse período quando, antes nômade, aprendeu a 

domesticar animais e plantas, permitindo então, sua fixação em um determinado lugar, 

surgindo assim as primeiras cidades e vilas (DIAS, 2011). 

Esse processo de domesticação só foi possível graças a modificação que as espécies de 

plantas e de animais passaram a ter em sua estrutura de genes. 

 

A domesticação implica uma modificação no patrimônio genético da 

planta. Ao longo dos seus ciclos, uma espécie vai perder algumas 

características e, outras, mais proveitosas para o homem, vão ser 

selecionadas. As modificações são induzidas por práticas agrícolas, 

pelos critérios de seleção dos agricultores e também por condições 

ambientais não diretamente controladas pelos agricultores 

(SANTILLI, 2009, p. 39). 

 

Porém, essas modificações ambientais advindas do manejo dos seres humanos 

implicaram no que Harlan (1975) denominou de “dependência das plantas domesticadas”. 

Assim, na medida que os seres humanos modificavam as paisagens criavam um nível de 

dependência com esses ambientes e eram também moldados a partir de tais modificações no 

que diz respeito a alimentação e a cultura, por exemplo. Nessa mesma linha, CLEMENT; 

MCCAN e SMITH (2003, p. 160), chamam a atenção para o fato de que o “processo consciente 

pelo qual a intervenção do homem em uma paisagem resulta em alterações ecológicas e na 

demografia das populações de vegetais e animais, gera uma paisagem mais produtiva e 

adequada às necessidades humanas”. 

Sobre paisagem, Bertrand (2004, p. 141), considera que “paisagem é, em uma 

determinada porção do espaço, o resultado da combinação dinâmica, portanto instável, de 

elementos físicos, biológicos e antrópicos que, reagindo, dialeticamente, uns sobre os outros, 

fazem da paisagem um conjunto único e indissociável, em perpétua evolução”. 

Ao mesmo tempo, essa forma de organização do espaço promoveu a destruição de 

ecossistemas naturais para dar lugar a outros que satisfazem as necessidades alimentares 

humanas alterando as paisagens tendo “que agrupar graças a elementos reunidos em diversas 

partes, sua clientela de animais e de plantas, para se fazer assim ao mesmo tempo destruidor e 

criador, isto é, para executar simultaneamente os dois atos nos quais se resume a noção de 

vida” (LA BLACHE, 1911, p.201). 

Nesse sentido o conceito de Agrobiodiversidade está intimamente relacionado com o de 

paisagem. Para Santilli (2009), agrobiodiversidade refere-se à interação da diversidade 

agrícola com os microrganismos, animais domésticos, flora, fauna e demais componentes 

essenciais para a agricultura acontecer. Na mesma linha, Boef (2007), delineia a 
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agrobiodiversidade como diversidade de variedades de plantas cultivadas e de animais nas 

quais, em cada espécie, existem inúmeras variedades produzidas e domesticadas que poderão 

ser encontrados desde em uma única propriedade de unidade de agricultura familiar ou em 

uma forma produtiva regional de diversidade de cereais cultivados para alimentar populações 

humanas no mundo. O manejo dos agricultores a partir dos seus conhecimentos tradicionais 

promove e perpetua essa forma de produção. Assim, considerado como mais um elemento 

dessa diversidade. 

 

2.2 Sementes Crioulas: soberania alimentar no contexto da Revolução Verde e da 

Convivência com o Semiárido brasileiro 

 

2.2.1 As sementes crioulas no contexto da Revolução Verde 

Uma das expressões da Agrobiodivseridade são as sementes crioulas. Para Brasil 

(2003), semente crioula é compreendida como “a variedade desenvolvida, adaptada ou 

produzida por agricultores familiares, famílias assentadas de reforma agrária ou indígenas, 

com características fenotípicas bem determinadas e reconhecidas pelas respectivas 

comunidades”. 

Para Delwing, Franke e Barros (2007), as sementes crioulas são variedade de sementes 

de plantas adaptadas ao local de origem ou em condições ambientais semelhantes, 

possibilitando a garantia de reprodução para a safra seguinte. De acordo com Ribeiro (2017), 

para que uma variedade de semente se torne crioula, são necessários, pelo menos, cinco anos 

de cultivo. Essas sementes são para os agricultores, insumos primordiais para sobrevivência 

das famílias locais aliados aos conhecimentos de técnicas para promover a autonomia 

laborando como uma fonte de identidade de famílias agricultoras promovendo a soberania 

alimentar e, a transmissão heterogênia é realizada dentro dos sistemas agrícolas de cada região 

de campesinato de acordo com as condições ambientais. 

Para perpetuar essa tradição de guardiões das sementes, os agricultores realizam a 

prática de resgate das variedades através de trocas articuladas a partir dos bancos de sementes. 

Quando as variedades são raras, o cultivo é realizado de forma coletiva para promover a 

multiplicação de tais sementes e consequentemente possibilitar o empréstimo, a troca e/ou a 

venda. (CUNHA, 2013). 

O manejo dessas variedades pelos agricultores familiares requer conhecimento sobre 

as condições ambientais. Tais conhecimentos proporcionam a permanência da tradição 

milenar do manejo nos diversos tipos de ambientes. Esses conhecimentos tradicionais e o 

auxílio das tecnologias geram muitos benefícios para a sociedade reduzindo os índices: de 

migração, de fome, de doenças provocadas por exposição a agrotóxicos, da poluição e 

contaminação dos solos e das águas e, ainda, auxiliam na recuperação de bacias hidrográficas 

pelo fato do uso de insumos naturais (NODARI e GUERRA, 2015). Essa visão sistêmica 

proporciona novas maneiras de perceber a paisagem auxiliando na compreensão da 

complexidade da natureza a partir da integração dos seus elementos em constante troca de 

energia e matéria com o exterior (ZACHARIAS, 2010). 

Contrastando a visão sistêmica promovida pela agricultura familiar, a partir do processo 

de modernização da agricultura, iniciada com o fim da Primeira Guerra mundial, a rica 

tradição de manejar as espécies vegetais em intersecção com o ambiente é fortemente freada. 

Os cultivos de sementes crioulas acabam sendo contaminados e consequentemente perdidos 

em função da aquisição das sementes híbridas e transgênicas, cujas acabam causando 

degradação ambiental em virtude da dependência de insumos químicos e de maquinários 
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promovendo infertilidade dos solos, contaminação da água e do ar e, ainda comprometendo a 

saúde humana em virtude do contato direto dos agricultores com tais insumos, assim como, 

acumulação de elementos químicos no organismo a partir do consumo de alimentos 

contaminados por agrotóxicos (SHIVA, 2003; RIBEIRO e ASSUNÇÃO, 2013; 

MENDONÇA, 2012). 

Esse modelo agrícola moderno interfere e aniquila a relação afetuosa entre os 

agricultores familiares e as sementes crioulas, cuja interação permite a independência e 

segurança alimentar (RIBEIRO, 2017). O cultivo das sementes crioulas, geralmente, é 

realizado em ambientes de condições desfavoráveis. Porém, a prática é estimulada a partir do 

cultivo de policultivos bem-sucedidos respeitando o consórcio e o pousio (WOORTMANN, 

2004; MACHADO, 2014). 

A possibilidade de adaptação das sementes crioulas em diversos tipos de ambientes é 

decorrente das variedades existentes, promovida pela seleção natural a partir da domesticação 

e das condições ambientais de cada região. Sendo assim, cada variedade domesticada está 

associada aos valores culturais e aos ritos de cada região. Essas variedades necessitam de 

quantidades mínimas ou nenhuma de insumos agrícolas químicos, fazendo uso de cobertura 

orgânica, reduzida compactação do solo, em detrimento a tração animal para arar o solo e mão 

de obra familiar. Todo esse conjunto de fatores propicia segurança alimentar. A extinção de 

muitas variedades locais, que acaba causando a erosão dos conhecimentos tradicionais, vem 

sendo intensificada desde a revolução verde com suas sementes modificadas geneticamente 

produzidas, especificamente, para o modelo econômico agroexportador. Esse modelo, além de 

provocar a erosão da tradição agrícola milenar, ainda destrói a biodiversidade através da 

exploração desordenada dos recursos naturais (WOORTMANN, 2004; NODARI e GUERRA, 

2015). Esse modelo, tem a explosão demográfica como pretexto utilizado para dominação e 

exploração da natureza. Porém, ao mesmo tempo serviu para alertar à sociedade de que os 

recursos naturais são finitos e que uma vez esgotados, as reposições não são ao passo da escala 

humana (MENDONÇA, 2007). 

As mudanças climáticas, por sua vez, afetarão a adaptação das espécies e provocará a 

extinção de muitas espécies e variedades de plantas, comprometendo a soberania alimentar da 

humanidade (Clement et al. 2004). No entanto, as variedades crioulas são essenciais para 

superar o estresse do clima em virtude da adaptação diferenciada em distintas condições 

ambientais evitando a vulnerabilidade genética. 

Para enfrentar as surpresas meteorológicas, os agricultores procuram cultivar variedades 

de espécies apropriadas para cada tipo de solo e condição climática, as quais conseguem se 

desenvolver proporcionando rendimento e qualidade. 

As variedades adaptadas são aquelas que estão em um território campesino em torno 

de 30 anos e que resiste à seleção natural e às técnicas agrícolas evoluídas ao longo do tempo 

(VOGT, 2005). Aliás, as variedades das sementes crioulas são bases de adaptação desejáveis 

para o aumento de novos cultivares, principalmente para regiões onde há escassez hídrica e 

nutricional (Machado et al., 2002). Um exemplo disso, é o milho cujo é uma das espécies mais 

resilientes e adaptáveis nas mais distintas regiões em conformidade com as condições 

ambientais de cada região gerando uma gama de variedades (CANCI e CANCI, 2007). 

Somado ao cultivo de variedades de milho e de outras espécies e com a criação de animais, 

reduz-se o índice de desnutrição e promove a soberania alimentar das famílias e ainda promove 

renda a partir da comercialização local. 

A persistência pelo direito do cultivo com essas sementes, se faz em virtude da 

insegurança alimentar do modelo produtivo com a inserção das sementes híbridas e 
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transgênicas (RIBEIRO, 2017). Para Carvalho (2003), o sistema formal de produção agrícola 

criou uma regra de cultivo, cuja obriga seguir um padrão de produção preocupado com a 

economia, desrespeitando as bases existentes da soberania alimentar. Pois, decidem a 

diversidade e a qualidade dos alimentos que são dispostas no mercado. 

A soberania alimentar só é possível a partir da produção de alimentos realizada por 

agricultores familiares, os quais detêm de conhecimento das técnicas sustentáveis para garantir 

a qualidade dos alimentos, beneficiando toda a população. Sem a propagação das variedades 

de alimentos através das sementes crioulas, a segurança alimentar torna-se comprometida em 

decorrência da oferta dos alimentos produzidos através da agricultura do sistema formal e, 

com o fortalecimento desse sistema com a produção em escala, há o risco de perda da soberania 

alimentar, a qual foi construída milenarmente pelos campesinos. Junto à essa perda e aos 

problemas ambientais, poderá ocasionar riscos à saúde humana em virtude das incertezas das 

consequências na alteração genética das sementes e uso dos insumos químicos utilizados na 

lavoura para “melhorar” a eficácia das espécies. Doenças como: diabetes, obesidade, alguns 

tipos de câncer, poderão ser provenientes da perda da segurança alimentar (MARCOS, 2008; 

SANTILLI, 2009). A Lei nº 11.346, de 15 de setembro de 2006, que dispõe sobre a segurança 

alimentar, define em seu Art. 3º que: 

 

A segurança alimentar e nutricional consiste na realização do direito 

de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, 

em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras 

necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares 

promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam 

ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis (BRASIL, 

2006). 

 

Estratégias estão sendo desenvolvidas para reduzir as doenças ocasionadas pelo modelo 

de produção vigente do mercado, como do arroz dourado acrescido de vitamina “A”, nutriente 

responsável pela manutenção da visão. Essa estratégia foi desenvolvida como tentativa para 

reduzir a deficiência visual infantil nos países em desenvolvimento. Porém, tal procedimento 

não resolve a questão em virtude da predominância dos produtos alimentícios no mercado 

produzidos a partir da modificação genética das sementes. Outro tipo de arroz produzido que 

foi desenvolvido em laboratório, é o vermelho, semelhante ao tradicional, porém não com os 

mesmos benefícios do original (SANTILLI, 2009; RIBEIRO, 2017). 

A soberania alimentar é de extrema relevância para a população mundial pelo fato de 

oferecer segurança alimentar para o produtor e para a população local. Ainda permite a 

continuidade dos valores e costumes do campesinato. 

 

2.2.2 As sementes crioulas no contexto da convivência com o semiárido 

 

No contexto da convivência com o Semiárido, de acordo com AB’SÁBER (2003), não 

significa aceitar viver com o fenômeno da seca de modo a se lastimar e se acomodar. Esse 

autor esclareceu que o modo como a população sertaneja maneja a terra não é adequada com o 

tipo de agricultura aplicada. Como bem enfatiza Duque (2004), é preciso interpretar o ambiente 

observando a forma de adaptação da vida natural nativa a partir da disponibilidade de água, 

tipo de solo e de clima. Assim, considerando apropriada a agricultura baseada no 

reflorestamento da Caatinga para o aproveitamento da produção de sequeiro para alimentar os 
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animais. Corroborando com este autor, Sachs (2000), acrescenta que se deve considerar o 

planejamento participativo para construir alternativas apropriadas que possibilite o 

aproveitamento dos recursos potenciais para promover a convivência no semiárido. 

De acordo com Silva (2007), historicamente o governo investiu em construções de 

grandes obras hídricas, pensando em solucionar o problema da escassez hídrica no semiárido, 

das quais os maiores investimentos foram para construção de açudes, barragens, adutoras para 

o abastecimento das cidades do semiárido brasileiro. Porém, não suficiente para minimizar as 

dificuldades para sobreviver com o fenômeno seca. Entretanto, as denúncias geradas pelas 

populações, promoveram a criação e expansão de organizações não-governamentais (ONGs) 

que auxiliaram no desenvolvimento e dispersão de tecnologias alternativas comunitárias no 

Semiárido. Em 1982, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) e a 

Empresa Brasileira de Assistência Técnica (EMBRATER), desenvolveram um documento 

intitulado “Convivência do Homem com a Seca” no qual contem orientação governamental 

inovadora propondo que se realize uma infraestrutura de captação e armazenamento de água 

para propriedades rurais de pequeno porte e apropriada a cada situação necessária de uso. E 

ainda, em virtude do fenômeno ocorrido nos anos de 1992 e 1993, organizações da sociedade 

civil do semiárido, solicitaram ao governo federal, medidas permanentes para a 

sustentabilidade do meio rural. Assim, a esfera governamental formulou em 1993, o “Projeto 

Áridas”, propondo a reorganização fundiária e um sistema de medidas compatibilizando os 

recursos da terra e da água com o uso e ocupação. O projeto teve como influência, a Conferência 

Mundial do Meio Ambiente e Desenvolvimento, ocorrida no Brasil em 1992. 

No início do século XXI, diversas ONGs, as quais constituíram a Articulação do 

Semiárido (ASA), divulgaram a Declaração do Semiárido, afirmando a possibilidade da 

convivência com o semiárido a partir de novas tecnologias que descentralizam e 

democratizam água de qualidade para as famílias da região semiárida através do Programa 

Um Milhão de Cisternas (P1MC). A ideia é aderir uma cultura de estocagem de água de chuva, 

assim como a tradição de estocagem de sementes, possibilitando estocar água para diversos 

usos, seja para consumo humano, para produção de alimentos e para dessedentação animal. 

Ideia da qual as famílias passam a ser gestoras de sua própria água. O P1MC, ainda contribui 

para o aumento da frequência escolar, reduz a incidência de doenças, antes provocadas pelo 

consumo de água contaminada e possibilita o acesso a água ao lado dos lares. Assim, o acesso 

a água para consumo passou a ter recursos previstos no Orçamento Geral da União (ASA- 

http://www.asabrasil.org.br/acoes/p1mc#categoria_img). 

Outra melhoria assistida pela ASA para a convivência com o semiárido, foi a 

implementação do Programa Uma Terra e Duas Águas (P1+2), cujo ampliou a capacidade de 

armazenamento de água das chuvas para suprir as necessidades de consumo no período da 

estiagem no semiárido brasileiro. Quando antes a população rural contava com a cisterna de 

placas, com capacidade de armazenamento de 16m3 de água, a partir do ano de 2007, foi 

possível promover a mudança da paisagem e da perspectiva de dias melhores em tempos de 

seca porque a partir desse programa implementado, a água da chuva armazenada passou a 

viabilizar maior produção de sementes e alimentos para as comunidades rurais e para as 

demais populações tradicionais com as tecnologias apropriadas para a região semiárida, como 

a cisterna calçadão, a barreiro-trincheira, a barragem subterrânea, entre outras. Essas 

tecnologias do P1+ 2 são desenvolvidas de acordo com a condição local. Os benefícios 

gerados pelo programa, além de auxiliar na promoção da segurança e soberania alimentar, 

promovem a geração de emprego e renda para as famílias agricultoras (ASA - 

http://www.asabrasil.org.br/acoes/p1-2#categoria_img). 

http://www.asabrasil.org.br/acoes/p1mc#categoria_img)
http://www.asabrasil.org.br/acoes/p1-2#categoria_img)
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2.3 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS): relação com as sementes crioulas 

 

A soberania alimentar da população mundial, foi uma das propostas dos 17 Objetivos 

do Desenvolvimento Sustentável (ODS) durante a cúpula das Nações Unidas em 2015, como 

orientação para os gestores públicos promoverem qualidade de vida entre os povos até o ano 

de 2030. Em  consonância à soberania alimentar, foi proposto o objetivo de número 2: “acabar 

com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura 

sustentável15”. 

As estratégias para alcançar esse objetivo partem da compreensão da necessidade de 

direito à terra para produção agrícola para os pequenos produtores agrícolas, assim como 

direito ao financiamento, acesso aos insumos e de respeito aos conhecimentos tradicionais, que 

além de promover a segurança alimentar, ainda gera emprego e renda para as populações 

rurais, garantindo a produção de alimentos de forma sustentável e resiliente, auxiliando a 

manter a biodiversidade agrícola e adaptação às condições ambientais e aos fenômenos 

meteorológicos extremos. Além das metas apresentadas, alcançar até o ano de 2020, a garantia 

da conservação da diversidade de plantas e animais domesticados e silvestres, da justa 

distribuição dos benefícios gerados por recursos genéticos, do aumento da capacidade de 

produção rural nos países menos privilegiados através de investimento em: infraestrutura, 

pesquisa e extensão, incremento tecnológico e em bancos de sementes e de genes de animais 

(ONU BR Nações Unidas no Brasil, 2015). O objetivo de número 2 proposto entre os ODS 

trouxe, para o conhecimento de todos, além de outras pesquisas publicadas, a importância da 

preservação do conhecimento tradicional do campesinato como um dos mediadores do 

equilíbrio da natureza e da segurança alimentar através do cultivo de alimentos produzidos a 

partir das sementes crioulas. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa bibliográfica possibilitou a averiguação da trajetória histórica da agricultura 

e as mudanças de paisagens promovidas pelo manejo da agricultura familiar, a partir do cultivo 

das sementes crioulas, ressaltando a sua resiliência às condições climáticas e de solo no 

território da agricultura familiar, promovendo a segurança e a soberania alimentar das famílias 

agricultoras e ainda preservando a tradição milenar de cultivo das sementes crioulas através 

do manejo tradicional dos agricultores. 

Os conceitos e influências sobre as variedades crioulas permitiram compreender que o 

manejo da agricultura familiar, realizado com o auxílio das tecnologias, promove maiores 

benefícios a partir dos conhecimentos sobre as condições ambientais, reduzindo o índice de 

migração, de fome e de doenças provocadas por exposição a agrotóxicos. Além disso, reduz a 

poluição e contaminação dos solos e das águas e, ainda, auxiliam na recuperação de bacias 

hidrográficas. O cultivo das sementes geneticamente modificadas, é responsável pela extinção 

 
15 ONU BR Nações Unidas no Brasil. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, 2015. 

Disponível em: < https://nacoesunidas.org/conheca-os-novos-17-objetivos-de-

desenvolvimento-sustentavel-da- onu/> Acesso em: 05 jul. 2018. 
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de muitas variedades locais e pela intensificação da erosão dos conhecimentos tradicionais, 

desde a revolução verde que, através do modelo agroexportador, também destrói a 

biodiversidade e promove a escassez e finidade de recursos naturais. Assim, considera-se 

necessária a preservação dos conhecimentos tradicionais aliados ás tecnologias para promover 

a garantia da tradição milenar dos guardiões das sementes. 
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Resumo 

 

A produção e comercialização dos alimentos transgênicos se expandiu nos últimos anos 

e eles estão cada vez mais presentes nas prateleiras dos supermercados. A falta de informação 

em relação aos transgênicos leva ao consumo, uma vez que não há conhecimento sobre os 

possíveis prejuízos que eles podem oferecer à saúde. Este trabalho teve como objetivo 

identificar a percepção dos consumidores do município de Mossoró quanto aos produtos 

transgênicos e a influência da rotulagem dos mesmos no momento da compra. A metodologia 

utilizada foi a pesquisa quantitativa, realizando-se a aplicação de 200 questionários em 4 

supermercados do Município de Mossoró - RN. Os transgênicos ainda são bastante 

desconhecidos, a maior parte dos entrevistados (66%), quando questionados se conheciam os 

alimentos transgênicos, afirmou não ter conhecimento sobre o assunto. Além disso, 50% dos 

entrevistados afirmaram observar apenas a validade e o custo do produto, sem analisar a 

composição dos alimentos. A partir desta pesquisa, nota-se que é necessário divulgar para a 

população informações sobre os efeitos dos alimentos transgênicos à saúde humana. Assim, 

será possível melhorar qualidade alimentar, proporcionando segurança alimentar.   

Palavras-chave: Segurança Alimentar. Rotulagem. Direito a informação. 

 

Abstract 

 

The production and commercialization of transgenic foods has expanded in recent years 

and they are increasingly present on the shelves of supermarkets. The lack of information 

regarding the transgenics leads to consumption, since there is no knowledge about the possible 

losses that they can offer to health. This work aimed to identify the perception of consumers in 

the municipality of Mossoró regarding the transgenic products and the influence of their 

labeling at the time of purchase. The methodology used was quantitative research, performing 

the application of 200 questionnaires in 4 supermarkets in the municipality of Mossoró-RN. 

The transgenics are still quite unknown, most of the interviewees (66%), when questioned if 

they knew the transgenic foods, said they had no knowledge about the subject. In addition, 50% 
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of the interviewees stated that they observed only the validity and cost of the product, without 

analyzing the composition of the food. From this research, it is noted that it is necessary to 

disclose to the population information about the effects of transgenic foods on human health. 

Thus, it will be possible to improve food quality, providing food security.   

 

 

1 INTRODUÇÃO 

A busca por resultados imediatos no aumento da produção gerou a modernização da 

agricultura. Os maquinários agrícolas, fertilizantes químicos e agrotóxicos fazem parte desse 

modo de produção e contribuem para maior degradação dos recursos naturais. Então, 

juntamente com essa evolução veio as consequências negativas ao meio ambiente, que algumas 

vezes pode ser irreversível (FRANÇA, 2013).  

Nos últimos anos pode-se observar que parte dos alimentos encontrados no 

supermercado é transgênico. Essa observação pode ser feita por meio dos rótulos desses 

alimentos, uma vez que todo alimento com transgenia acima de 1% tem por obrigatoriedade ser 

identificado com um triângulo amarelo e um “T” . 

Os alimentos transgênicos surgiram nos anos 90, quando os cientistas conseguiram fazer 

a transferência de genes de um ser vivo para outro. São considerados transgênicos os alimentos 

cujas sementes foram alteradas com o DNA de outro ser vivo (CARVALHO e NERLING, 

2015).  

Conforme Santos (2016) as perdas ocasionadas na agrobiodiversidade, as ameaças à 

biodiversidade nativa, bem como as consequências da contaminação genética, afetando tanto a 

produção familiar como a agroindustrial, tem incidindo direta e indiretamente nos sistemas 

socioecológicos. 

Nessa direção é possível realizar o seguinte questionamento: qual a percepção dos 

consumidores do município de Mossoró em relação aos alimentos transgênicos e a rotulagem é 

observada no ato da compra? 

Conhecer a percepção dos consumidores em relação aos transgênicos é importante, para 

identificar como a população estudada considera esse tipo de alimento.  É importante ter 

critérios quanto aos alimentos que serão ingeridos, para ter uma alimentação de segurança e 

também uma vida saudável. É fundamental que as pessoas saibam o que estão escolhendo para 

se alimentar.  

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 AGRICULTURA MODERNA E A AGROECOLOGIA 

Conforme Santos (2016) nos últimos anos a agricultura tradicional vem enfraquecendo, 

uma vez que a agricultura moderna está invadindo seu espaço com técnicas avançadas, 

máquinas e produtos, então toda essa evolução está tomando o espaço da produção tradicional. 

Esses avanços contribuem para obter produção em maior escala e gerar mais lucro. 

França (2013) complementou que essa corrida acelerada por produzir muito em pouco 

tempo tem trazido muitos prejuízos aos recursos naturais, como contaminação de lençóis 

freáticos e corpos d’água, prejudica a fauna e causa supressão vegetal, como também é retirado 

do solo um retorno maior que sua capacidade natural. 
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Já no modo de produção agroecológica, a relação entre sociedade/natureza estão inter-

relacionados e há uma organização entre o homem e o ambiente (BALEM; SILVEIRA, 2019).   

Após a década de 1980, o processo de industrialização da agricultura se mostrou danoso, 

uma vez que gerou aumento crescente de problemas de degradação dos recursos naturais, aliado 

com maior concentração de posse de terra e exclusão social, em razão da má distribuição que 

sempre existiu e continua aumentando (ASSIS, 2003). 

 

A agroecologia é defendida como uma nova ciência em construção, que tem por 

finalidade reorganizar o uso e manejo dos recursos naturais de forma que a inclusão social seja 

ampliada e os danos ambientais sejam reduzidos, fortalecendo a segurança alimentar e 

nutricional de todos (CAPORAL, 2008). 

Leff (2002) afirmou que as práticas agroecológicas remetem o saber tradicional, nos 

recorda aquele passado onde o homem era dono do seu saber. O autor ainda complementou que 

a agroecologia foi definida como um novo paradigma produtivo, como um conjunto de ciência, 

técnicas e práticas para se ter uma produção ecologicamente sustentável. 

 

2.2 ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS – OGM’s, ALIMENTOS 

TRANSGÊNICOS E A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA  

O termo “Organismo Geneticamente Modificado” é constantemente confundido com 

“transgênico”. Mas, o transgênico é um tipo de organismo geneticamente modificado, que teve 

a inserção de trecho de DNA, especificamente, de outra espécie (AVELINO, 2019). 

Ribeiro e Marin (2012) afirmaram que os Organismos Geneticamente Modificados 

(OGM) são aqueles organismos, no caso das plantas, que tem seu material genético modificado 

pela introdução de um ou mais genes. Então, as plantas ficam com novas características, o que 

pode otimizar a produção. 

Suzuki (2017), definiu os transgênicos da seguinte forma: são alimentos compostos por 

organismos geneticamente modificados, mas eles são desenvolvidos em laboratório por meio 

de técnicas e tecnologias de inserção de genes em plantas e sementes, com finalidade de mudar 

sua estrutura genética original e fornecer características específicas.  

Nessa direção, Varella (2005) complementa os autores anteriores mostrando a diferença 

entre esses dois termos. Os Organismos Geneticamente Modificados (OGM), são aqueles que 

recebem gene de outro organismo diferente, mas da mesma espécie, já os transgênicos recebem 

gene de seres de outra espécie.  

No Brasil, a produção de transgênicos começou de forma ilegal, em 1998, através do 

contrabando de sementes geneticamente modificadas. Mas, devido pressões por parte dos 

grandes produtores e empresas, o governo sentiu a necessidade de tomar medidas provisórias 

para regulamentar a produção e comercialização dos alimentos transgênicos (CARVALHO e 

NERLING 2015).   

Em 2005, entrou em vigor a lei 11.105/2005, a Lei de Biossegurança. Essa lei tem por 

objetivo regulamentar os organismos geneticamente modificados e foi sancionada com a 

pretensão de reordenar as normas de biossegurança e os mecanismos de fiscalização sobre as 

condutas que envolvem os organismos geneticamente modificados. São elas a condução, 

cultivo, produção, manipulação, transporte, transferência, importação, exportação, 

armazenamento, pesquisa, comercialização, consumo, liberação no meio ambiente e descarte, 

conforme preconiza o Art. 1º, de forma a proteger a vida e a saúde humana, dos animais e das 

plantas, bem como o meio ambiente (BRASIL, 2005). 
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No que se refere à rotulagem, a Lei n.º 11.105/2005 inovou ao fazer referência à sua 

obrigação no produto que contenha OGM’s, conforme o seu Artigo 40. Todavia, as 

especificações continuam dependentes da regulamentação, prevalecendo o disposto no Decreto 

n.º 4.680/2003. Mas nos dias atuais a proposta é da retirada do símbolo de transgenia na 

rotulagem, ou seja, mesmo que o alimento seja transgênico, pretendem que essa informação 

seja ocultada, através Projeto de Lei no. 4148/08 que busca alterar a Lei 11.105/2005, defendido 

por um grupo expressivo de lideranças políticas, empresários e produtores rurais.  

A abordagem aos alimentos geneticamente modificados, no Brasil, ocorre de maneira 

predominante na Constituição Federal de 1988. A mesma prevê a garantia da proteção ao meio 

ambiente, ao patrimônio genético, necessidade da existência de estudos que comprovem os 

riscos de impacto ambiental e controle de técnicas, métodos e substâncias que impliquem em 

risco ao meio ambiente (AVELINO, 2019). 

 

 

2.3 RISCOS, INCERTEZAS, E O DIREITO A INFORMAÇÃO AO TRANSGÊNICO  

 Maior parte da população não tem critérios quando vai escolher os alimentos, isso 

acontece pela falta de conhecimento, por não saber que risco determinado alimento pode causar. 

Quando vai escolher um alimento, geralmente os consumidores optam pelo de melhor preço, e 

observam apenas a validade, sem atentar para algo tão importante para a saúde, a composição 

dos alimentos.  

 A medida que vai acontecendo a expansão e intensificação da produção agrícola, vai 

acontecendo um distanciamento dos consumidores e os alimentos. Com isso, maior parte da 

população não atenta aos riscos que os alguns alimentos vem a trazer, uma vez que não 

conhecem sua origem, nem a forma que é cultivado e produzido. Esses fatores levam a perceber 

a ocorrência da substituição dos alimentos produzidos localmente em detrimento dos originados 

industrialmente (VIEIRA; VIEIRA JÚNIOR 2005). 

Apesar de não saber ao certo o que o consumo desses alimentos causa à saúde, sabe-se 

que seu modo de produção vem a causar muitos danos ao meio ambiente e consequentemente 

vem a interferir aos humanos, como afirmou Suzuki (2017), maior volume de insumos agrícolas 

aplicados em lavouras transgênicas chega ao solo e às águas, contaminando-os, e ao consumo 

humano, tendo em vista que os alimentos ali produzidos chegaram à mesa dos consumidores.  

Ambientalistas e grupos de estudo da saúde alimentar reconhecem os alimentos 

geneticamente modificados como graves causadores de sérias doenças, como redutores de 

fertilidade, propulsores do aparecimento de tumores, alergia e causa de maior resistência a 

antibióticos (SUZUKI, 2017). 

Carvalho e Nerling (2015) reforçam que a rotulagem dos produtos transgênicos deveria 

ser motivo de fiscalização por parte do Governo, e não ocultar essa importante informação. Não 

deveria este ceder ao que manda o mercado em detrimento de um direito básico do consumidor  

 É importante que os alimentos geneticamente modificados tenham suas rotulagens 

contendo essa informação, como afirmou Carvalho e Nerling (2015). Ela é um direito básico 

dos consumidores, uma vez que por meio dela, o consumidor será responsável por escolher ou 

não esse tipo de alimento. Através do rótulo, tem-se acesso às informações de sua composição 

e caso tais dados sejam ocultados, os consumidores serão privados de selecionar seus alimentos. 
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3 METODOLOGIA 

A pesquisa foi realizada no município de Mossoró, que está inserido no Estado do Rio 

Grande do Norte (RN). De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), no último censo, em 2010, foi contabilizada uma população de 259.815 habitantes e o 

município possui uma densidade demográfica de 123,76 hab/km². 

Nesta pesquisa adotou-se a abordagem quantitativa, onde foi realizado 200 

questionários com perguntas abertas e fechadas, com vista compreender a percepção dos 

consumidores da área estudada em relação aos alimentos transgênicos. De acordo com 

Richardson (1985), a pesquisa quantitativa é um método de pesquisa que escolhe de 

procedimentos sistemáticos para a descrição e explicação de fenômenos. Esse método científico 

consiste em delimitar um problema, realizar observações e interpretá-las com base nas relações 

encontradas, fundamentando-se, se possível em teorias existentes. 

A pesquisa de campo aconteceu em quatro supermercados do município, localizados 

nos bairros: Alto de São Manoel, Paredões, Doze Anos e no Alto do Sumaré. Sua realização 

ocorreu nos meses de janeiro e fevereiro de 2019. Objetivou-se saber se consumidores que 

participaram da pesquisa conheciam os alimentos geneticamente modificados e/ou 

transgênicos, se observavam que os alimentos eram transgênicos por meio da rotulagem. 

Durante a pesquisa de campo foi possível também realizar observações in loco, em 

relação à escolha dos produtos e a observação das rotulagens. Todas as observações foram 

anotadas em caderno de campo para análises posteriores. 

 Foram realizados registros fotográficos sem expor a imagem dos entrevistados e sem 

mostrar detalhes do local onde estavam sendo aplicados os questionários. 

Após a coleta de dados, realizou-se a catalogação em um banco de dados para realizar 

estatísticas simples, o programa utilizado foi o Microsoft® Excel, versão 2013, uma vez que 

foi considerado adequado para esse tipo de pesquisa. Os dados obtidos foram transformados 

em porcentagem, como forma de melhor representar os resultados.  

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1  PERCEPÇÃO DOS ENTREVISTADOS EM RELAÇÃO AOS TRANSGÊNICOS 

 

Após a realização dos questionários, foi possível saber a percepção dos entrevistados em relação 

aos alimentos transgênicos. Assim, quando questionados se sabiam o que é um alimento 

transgênico (Gráfico 6), 66% dos entrevistados afirmaram que não sabem o que é esse tipo e 

alimento de 34% afirmaram que sabem o que são os alimentos transgênicos. Por meio dessa 

porcentagem, é possível afirmar que os alimentos transgênicos ainda são bastante 

desconhecidos pela população entrevistada.   

Diante disso, Carvalho e Bieger (2016) ressaltam que os alimentos transgênicos estão 

inseridos na nossa alimentação diária e a população não apresenta uma visão crítica com relação 

a estes alimentos. Inclusive são passados despercebidos, devido à falta de conhecimento em 

relação a esses alimentos. Ao ser questionado (a) se tinha conhecimento sobre o alimento 

transgênico, um (a) entrevistado (a) relatou: “É alimento geneticamente modificado, foi criado 

para melhorar a resistência à lavoura. Os transgênicos me foram apresentados quando eu 

estava na faculdade”(Entrevistado(a) no supermercado 1, 2019). 
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Gráfico 6: Conhecimento sobre os alimentos transgênicos 

 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2019. 

 

Ao questionar os entrevistados se observavam se o alimento é transgênico ao fazer a escolha na 

hora da compra (Gráfico 7), 55,5% dos entrevistados afirmaram observar apenas a validade e o 

custo dos produtos; 15,0% dos entrevistados afirmaram observar todas as informações; 14,5% 

dos entrevistados afirmaram não observar nenhuma das informações; 11,5% afirmaram 

observar apenas a validade do produto; e 3,5% dos entrevistados afirmaram observar apenas o 

custo do produto. 

 Com esses dados, pode-se indicar, apesar do que observado (Gráfico 6), que 34,50% 

dos entrevistados conhecem os transgênicos, porém apenas 15,00% observam se o alimento é 

transgênico na hora de realizar suas compras.  

Diante disso, Carvalho e Bieger (2016) afirmam que “a falta de interesse da população 

na hora da escolher seu alimento está relacionada diretamente com a ausência de estudos 

científicos que comprovem a qualidade destes produtos, sem conhecimento dificilmente a 

população irá criar uma visão crítica sobre a sua alimentação”. Carvalho e Bieger (2016) ainda 

afirmam que os danos podem vir a acontecer no futuro, e os governos tem uma parcela de culpa, 

uma vez que permitiram a livre comercialização desses produtos sem ter certeza científica sobre 

os mesmos.  
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Gráfico 7: Observação sobre os alimentos na hora da compra. 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2019. 

 

 Quando foi questionado se, de acordo com a opinião dos entrevistados, os transgênicos 

trazem riscos à saúde (Gráfico 8), 58% disseram não saber informar; 35% afirmaram que sim; 

e 7% afirmaram que os transgênicos não trazem risco à saúde. Com base nesses dados, é 

possível concluir que mais da metade da população entrevistada (58%) desconhece os riscos 

que esses alimentos podem acarretar à saúde humana.  

 Suzuki (2017) afirma que os alimentos transgênicos trazem, sim, efeitos negativos à 

saúde, uma vez que seu modo de produção contamina o solo e o lençol freático. De tal modo, 

então, também faz mal à saúde dos humanos. Um (a) entrevistado (a) no supermercado 1 

afirmou: “Sim, pois tudo que não é natural traz riscos.”. E um (a) outro (a) entrevistado (a) no 

supermercado 3 relatou: “Acredito que sim, pois a genética do alimento foi modificada muitas 

vezes por códigos genéticos de bactérias com intuito de aumentar o uso de herbicidas, exemplo: 

a soja.”. (Entrevistado (a) no supermercado 3, 2019). Houve entrevistados com opinião 

favorável aos alimentos transgênicos: “Não, porque ele é geneticamente modificado para 

melhorar a produção dele, como por exemplo: trigo.”. (Entrevistado (a) no supermercado 2, 

2019). “Não, na minha opinião não, porque é feito um estudo científico e o mesmo é liberado 

pelos órgãos responsáveis.”. (Entrevistado no supermercado 3, 2019). 
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Gráfico 8: Opinião dos entrevistados se transgênicos trazem risco a saúde. 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2019. 

 

 Os entrevistados foram questionados sobre o que fazem ao observar que um alimento é 

transgênico (Gráfico 9), 75% disseram não observar a rotulagem dos alimentos; 17% afirmou 

comprar mesmo sabendo que é transgênico e 8% afirmou desistir da compra ou comprar outro 

que não seja transgênico. Com base nesses resultados, observa-se que a população entrevistada 

não adota critérios em relação à transgenia na escolha de seus alimentos, uma vez que apenas 

8% desistem de adquirir o alimento ao constatar que é transgênico.  

 

Gráfico 9: O que os entrevistados fazem ao observar que o alimento escolhido é transgênico. 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2019. 

 

Ao questionar os entrevistados se eles sabem como observar se um alimento é 

transgênico através da embalagem e como eles realizam essa análise (Gráfico 10), 78% 

afirmaram não saber como observar se o alimento é transgênico através da embalagem; e 22% 

afirmaram que sabem fazer essa identificação.  
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Gráfico 10: Sabem como observar se o alimento é transgênico de acordo com a embalagem 

(rotulagem). 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2019. 

 Quando questionados se já tinham ouvido falar no projeto de lei 4.148/08 que visa retirar 

o símbolo “T” dos transgênicos, e se sim, como tomou conhecimento (Gráfico 11), 86% 

afirmaram não ter conhecimento e 14% já tinham conhecimento sobre o projeto de lei. Os 14% 

dos entrevistados que afirmaram já conhecer o projeto, obtiveram essas informações por meio 

da internet (redes sociais, blogs, etc), jornais e na universidade. 

 

Gráfico 11: Tem conhecimento de um projeto de lei que visa retirar o símbolo "T" dos 

alimentos transgênicos. 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2019. 

 

 Foi questionado também se, de acordo com a opinião dos entrevistados, a produção de 

transgênicos acarretam efeitos negativos ao meio ambiente (Gráfico 12), 56% disseram não 

saber informar; 38% afirmaram que sim; e 6% afirmaram que os transgênicos não trazem riscos 

ao meio ambiente. 
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Gráfico 12: A produção dos transgênicos causa efeitos negativos ao ambiente 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2019. 

 

Portanto, por meio desse resultado, mais da metade (56%) dos entrevistados não tem 

informações em relação aos efeitos dos transgênicos no ambiente. Eles desconhecem os 

possíveis efeitos desses alimentos. Apenas 38% afirmam que consideram que trazem efeitos ao 

ambiente. Suzuki (2017) afirma que: é claro que se transgênicos causam impactos na natureza, 

seus efeitos também podem chegar aos seres humanos. Por isso é importante ser mais crítico 

aos alimentos que serão ingeridos, seja de forma direta, ou por seu acúmulo na cadeia alimentar. 

“Sim, pois não conseguimos impedir a polinização pelo vento e insetos, este fato contamina as 

outras plantas incluindo as nativas.”.(Entrevistado (a) no supermercado 3, 2019). 

 

 

5 CONCLUSÃO  
 

 A pesquisa realizada com os consumidores do município de Mossoró constatou que 

maior parte da população entrevistada ainda desconhece os alimentos transgênicos. Devido à 

falta de conhecimento sobre esses alimentos, essa informação não é levada em consideração na 

hora da compra. Contudo, a pesquisa demonstra que a cultura dos entrevistados é observar 

apenas a validade e o custo do produto, por outra, não analisam a composição dos alimentos no 

ato da compra. 

 Observar a composição dos alimentos é uma ação importante na hora de realizar as 

compras, uma vez que se pode comprar e optar se que comprar um mais saudável ou outro com 

vários componentes (muitas vezes com nomes ate desconhecidos pela população em geral). 

 A maior parte dos consumidores entrevistados não possui critérios em relação aos 

alimentos que vai consumir, isso acontece pela falta de informação. Observou-se o 

desconhecimento a respeito dos alimentos transgênicos, de modo que parte dos consumidores 

não faz a observação das embalagens na hora da compra.    

 Os alimentos transgênicos tem na sua embalagem o símbolo “T” para que os 

consumidores possam identificá-lo, mas muitos consumidores não tem esse conhecimento. 

 A identificação “T” dos alimentos transgênicos é importante para que as pessoas saibam 

que alimento é aquele e decidir se querem ou não consumi-lo.  Entretanto, há um projeto de lei 

que visa retirar esse símbolo dos transgênicos. Tal projeto é pautado em interesses comerciais, 
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pois alguns produtores creem ela pode prejudicar a comercialização de tais produtos. O correto 

é divulgar mais sobre esses alimentos, para que uma maior porcentagem de pessoas tenha 

conhecimento sobre os mesmos e não ocultar ate dos que tem conhecimento sobre eles. 

Conforme a Lei Nº 8.078, o Código de Defesa do Consumidor, tem como objetivo o respeito 

pela sua dignidade e prezar pela saúde e segurança. Assim, é direito de todo consumidor saber 

qual produto está consumindo. 

O modo de produção dos transgênicos vem a prejudicar o solo, o lençol freático e o ar. 

É um modelo de agricultura bastante danoso também por visar uma produtividade cada vez 

mais intensa.  

Existem alguns projetos da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) 

que geram mais interação entre a academia e a sociedade. Assim, a realização um projeto com 

a educação infantil sobre os transgênicos poderia exercer significante papel na disseminação de 

informações. Isso porque, uma vez que no momento que a criança conhece algo novo, ela 

apresenta em casa. Nessa direção várias famílias poderiam adquirir o conhecimento sobre esses 

alimentos e o habito de observá-los na hora da compra. 

Em suma, espera-se que os resultados desta pesquisa possam contribuir para que mais 

pessoas tenham o entendimento dos riscos que podem ser causados pelos alimentos 

transgênicos, para que isso seja um critério na hora de escolher seus alimentos e optem por 

alimentos agroecológicos por garantia de segurança alimentar e evitem consumir 

industrializados.  

Por fim, conclui-se que é necessário o desenvolvimento de mais pesquisas e projetos 

relacionados aos alimentos transgênicos, para que um número maior de pessoas tome 

conhecimento sobre esses alimentos. É importante o apoio do governo, com ações que 

incentivem a divulgação desses temas e não ocultar as já existentes. A saúde da sociedade deve 

ser prioridade.  
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Resumo 

 

A boa gestão de um município reflete, diretamente, na qualidade de vida da sua sociedade. Ao 

se tratar de recursos hídricos, a responsabilidade é redobrada, uma vez que a água é a garantia 

do mantimento e de todo o tipo de vida. A busca por conhecer a gestão dos recursos hídricos, 

em escalas federais e municipais orienta parte da realidade de que a má gestão traz 

consequências negativas, não apenas ao meio ambiente como também à disponibilidade hídrica 

para abastecimento da população e atividades econômicas devido à dificuldade enfrentada na 

região Semiárida no que se refere à capacidade de recarga dos reservatórios superficiais e 

subterrâneos. Nessa direção, esta pesquisa tem como objetivo geral identificar a gestão dos 

recursos hídricos em cenários de eventos extremos de seca no município de Lucrécia-RN. Como 

procedimento metodológico foi realizada uma pesquisa bibliográfica e documental, além de 

pesquisa de campo, com realização de entrevistas com os gestores municipais e moradores 

locais. Verificou-se que, no município, há uma pasta destinada aos recursos hídricos que norteia 

a gestão das águas e que também serve de base para a adoção de medidas voltadas ao 

abastecimento municipal nos momentos de dificuldade de acesso à água em virtude da redução 

da disponibilidade hídrica. Observou-se que grande parte da população entrevistada 

compreende a estiagem como a responsável pelas dificuldades enfrentadas no município, 

principalmente em relação à redução do nível de água do reservatório e que, frente a estas 

dificuldades, a necessidade de conservação dos recursos hídricos e do meio ambiente é 

crescente. Constatou-se que, dos 52 municípios pertencentes a bacia hidrográfica Apodi-

Mossoró, apenas 10 participam das reuniões acerca dos recursos hídricos pertencentes à bacia 

e o município em questão não está entre estes representantes. Isto se torna um ponto a ser 

analisado, uma vez que a água e a gestão de seus múltiplos usos são geradoras de conflitos. 

mailto:mreginafarias@hotmail.com
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Com isso, evidencia-se a crescente importância de compreender a forma que os municípios 

(governo e população) do Semiárido entendem os desafios de convivência com a sua região e 

a forma que ocorre a gestão do recurso é um passo importante para a garantia da sua 

continuidade para esta geração e para gerações futuras. 

 

Palavras-chave: Gestão, Recursos hídricos e Semiárido. 

 

 

Abstract 

 

The good management of a municipality reflects directly on the quality of life of its society. 

When dealing with water resources, the responsibility is redoubled, since water is the guarantee 

of the maintenance and of all type of life. The search for knowledge of water resources 

management at federal and municipal scales is based on the reality that poor management has 

negative consequences, not only for the environment, but also for water availability to supply 

the population and economic activities due to the difficulty faced in semi-arid region with 

regard to the capacity to recharge the surface and underground tanks. In this direction, this 

research has as general objective to identify the management of water resources in scenarios of 

extreme events of drought in the municipality of Lucrécia- RN. As a methodological procedure, 

a bibliographical and documentary research was carried out, as well as field research, with 

interviews with municipal managers and local residents. It was verified that, in the municipality, 

there is a folder destined to the water resources that guides the water management and that also 

serves as base for the adoption of measures directed to the municipal supply in the moments of 

difficulty of access to the water due to the reduction of the availability water resources. It was 

observed that a large part of the population interviewed understood drought as responsible for 

the difficulties faced in the municipality, mainly in relation to the reduction of the level of water 

of the reservoir and that, faced with these difficulties, the need for conservation of water 

resources and the environment environment is growing. It was found that of the 52 

municipalities belonging to the Apodi-Mossoró basin, only 10 participate in the meetings about 

water resources belonging to the basin and the municipality in question is not among these 

representatives. This becomes a point to be analyzed, since water and the management of its 

multiple uses generate conflicts. This shows the increasing importance of understanding the 

way the semi-arid municipalities (government and population) understand the challenges of 

living with their region and the way in which resource management occurs is an important step 

towards ensuring their continuity for this generation and for future generations. 

 

Keywords: Management, Water Resources and Semi-Arid 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A água é um recurso essencial à vida. De acordo com Scheibe (2002), a água é o bem mais 

precioso do milênio. Porém, a disponibilidade desse recurso para suprimento das necessidades 

e atividades humanas vem tornando-se cada vez mais escassa, principalmente em regiões onde 

sua condição climática é caracterizada por baixo índice pluviométrico e altas temperaturas, 

como é o caso das regiões semiáridas. Além das condições naturais, existem problemas 

relacionados ao desperdício, poluição e falta de gestão, intensificando o processo de escassez e 
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racionamento da água. Segundo Viegas (2012), o principal fator da crise da água é a poluição 

ambiental.  
Cada vez mais se fazem necessárias estratégias de planejamento, gestão integrada e 

tecnologias sociais apropriadas para adaptação à escassez hídrica. Dessa forma, é possível 

realizar o seguinte questionamento: como acontece a gestão dos recursos hídricos no município 

de Lucrécia-RN? 

O município de Lucrécia surge em função da construção de um grande reservatório de 

água, em 1963. A grande quantidade de água disponível, gerou por tempo, a sensação de 

garantia do recurso. Porém, com os últimos anos consecutivos de seca, o inesperado aconteceu, 

o açude chegou a secar, fazendo com que o município passasse por um colapso hídrico, bem 

como municípios vizinhos também abastecidos pelo referido açude. A partir daí foram iniciadas 

uma série de medidas emergenciais, pois não era previsto pela população vivenciar esse evento 

extremo de seca. 

Autores como Setti et. al. (2001) definem gestão de recursos hídricos como a forma 

pela qual se pretende equacionar e resolver as questões de escassez relativa aos recursos 

hídricos, bem como fazer o uso adequado, visando à otimização dos recursos em benefício da 

sociedade. Dessa forma, a conscientização ambiental e a adequada gestão dos recursos devem 

acompanhar o desenvolvimento da sociedade. Os autores afirmam, ainda, que as condições de 

acesso aos recursos hídricos se dão através de uma boa gestão e de adequado processo político.  

Nesse contexto, irá se inserir a pesquisa, na perspectiva de conhecer e identificar as 

formas de gestão e medidas adotadas para o enfretamento da seca no município em questão, 

para que possa servir de subsídio para as ações de governança no âmbito municipal, com vista 

à gestão sustentável dos recursos hídricos.   

. 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 GESTÃO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS HÍDRICOS 

O convívio e a forma da humanidade se relacionarem com o meio ambiente e seus recursos 

naturais vêm mudando no decorrer dos anos. Segundo Setti et. al. (2001), o homem primitivo, 

com alguns povos remanescentes no século XX, temia e respeitava a natureza, por considerá-

la sinônimo de Deus. No mundo atual, as abordagens sobre o meio ambiente têm uma grande 

variação, desde a exploração máxima, onde o foco encontra-se no retorno econômico, até a 

visão completamente preservacionista dos mais extremados ecologistas.  

Para Ruppenthal (2014) a dinâmica das mudanças na sociedade leva a novos padrões de 

comportamento e a demanda crescente por novos produtos que refletem no sistema produtivo. 

O desenvolvimento econômico, social e industrial desencadearam impactos ambientais que, 

com o passar do tempo, começaram a ser observados e tratados com mais atenção, uma vez que 

a busca por recursos e insumos para garantir a continuidade desse desenvolvimento têm gerado 

a diminuição da qualidade desses recursos, bem como a escassez dos mesmos, afetando a 

capacidade de suporte do meio ambiente.   

Souza (2006) cita a água como bem com valores econômico, social e ambiental, que 

estão inter-relacionados e se compensam mutuamente. Setti et. al (2001) abordam que as 

crescentes demandas de água são fonte de problemas aos recursos hídricos em muitas partes do 

mundo. A crise hídrica vem ocorrendo devido ao crescimento populacional, industrial e 

agrícola que, por sua vez, aumenta a demanda por água, atrelada ao mau uso e distribuição. Em 

alguns casos, o uso indiscriminado da água tem chegado até a exaustão total de rios, açudes e 
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lagos, ameaçando os aquíferos subterrâneos. Devido ao ciclo hidrológico, a água não é um bem 

finito, porém, a qualidade do recurso para os seus múltiplos usos é finita. Fazem-se, então 

necessárias políticas ambientais e modelos de gestão eficazes, principalmente em regiões 

semiáridas onde há baixos índices de chuvas e predominam altas temperaturas. 

A garantia de conservação e preservação desse recurso depende da gestão e de políticas 

públicas eficientes, normas técnicas adequadas, buscando a otimização da administração do 

recurso, bem como a fiscalização do cumprimento das tais. Nessa perspectiva, Setti et. al. 

(2001)  ressaltam: “a gestão dos recursos hídricos é decisão política, motivada pela escassez 

relativa de tais recursos e pela necessidade de preservação para as futuras gerações.” 

Vários documentos que norteiam a gestão e uso dos recursos hídricos como, por 

exemplo, o Código de Águas de 1934 que traz diretrizes e informações sobre uso e domínio das 

águas, a Agenda 21 de 1992, vista como instrumento de planejamento buscando o alcance de 

sociedades sustentáveis. 

2.2 O PAPEL DA SOCIEDADE NA GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS 

De acordo com Cunha e Coelho (2009), o cenário das décadas de 1980 e 1990 foi 

marcado pela crescente busca de modelos alternativos de participação da sociedade civil 

durante os processos de tomada de decisão, alterando a realidade anterior, quando as iniciativas 

de regulação e gestão dos recursos naturais eram centralizadas apenas nas instituições 

governamentais, fazendo-se necessária a inclusão de novos atores sociais no processo de 

formulação e execução de políticas públicas. 

Souza, Silva e Dias (2012) desconsideram a ideia da participação da população no 

processo de gestão de recursos hídricos apenas como pagadora de tarifas por utilização ou 

disposição de efluentes, mas sim como consequência de problemas ambientais que afetam o 

homem, principalmente devido às questões relativas ao meio ambiente assumirem uma 

dimensão política e passarem a fazer parte do exercício da cidadania. Isto reforça o pensamento 

de que sociedade também tem poder influenciador e responsabilidades quanto ao uso e 

preservação do ambiente, principalmente no que diz respeito ao uso da água.  

Ideias de reuso e economia de água, campanhas contra o desperdício, assim como 

meios de armazenar a água das chuvas são assuntos que devem ser trabalhados e desenvolvidos 

junto à sociedade, trabalhando a noção de responsabilidade ambiental em todas as áreas do 

conhecimento. 

Conforme Libâneo et al (2005), a escola contribui para o desenvolvimento de 

“conhecimentos, capacidades e qualidades para o exercício autônomo, consciente e crítico da 

cidadania”.  

A gestão ambiental, na condição de indutora da transformação social, não pode ser 

colocada à margem da função social da escola de formar indivíduos conscientes de sua 

realidade. A gestão ambiental pode contribuir com o conhecimento dessa realidade e para a 

instituição de novas posturas frente ao ambiente, a começar pelo próprio espaço escolar. 

A participação da sociedade na gestão hídrica se dá a partir dos comitês de bacias 

hidrográfica que reúne representantes do poder público, usuários da água (ramos da indústria, 

companhias de saneamento, hidrelétricas dentre outros) e da sociedade civil (ONGs, 

instituições de ensino dentre outros) contribuindo de forma descentralizada e participativa para 

as tomadas de decisão referentes à bacia hidrográfica. 

Segundo Pereira (2003), os Comitês de Bacias devem promover, juntos aos 

participantes, debates das questões relacionadas ao uso, à recuperação e à preservação dos 
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recursos hídricos; articular a atuação das entidades intervenientes; aprovar o plano de bacia e 

acompanhar a sua execução como também aprovar critérios e cobranças pelo uso da água. 

Ainda de acordo com o autor, a gestão compartilhada tem como pressuposto a atuação 

harmônica e democrática do Poder Público, usuários e sociedade civil organizada, 

compartilhando do poder de tomada de decisão e a definição de estratégias e metas entre os 

diferentes agentes, garantindo a primazia da transparência e clareza dos objetivos, amparados 

pelo conhecimento técnico da área. 

2.3 A GESTÃO DA ÁGUA NO BRASIL E RIO GRANDE DO NORTE 

A consciência e ações para gestão adequada e conservação dos recursos hídricos vem 

crescendo cada vez mais. Silva (2005) aborda que a visão com responsabilidade sobre a 

importância e o valor da água ganhou força nos séculos XX e XXI em resposta aos problemas 

como a escassez do recurso quanti ou qualitativamente, de modo a afetar os múltiplos usos para 

o homem. Como forma de buscar a conservação do recurso, foram criadas leis, normas e órgãos 

responsáveis por manter e proteger os mananciais d’água.  

No Brasil, o Decreto Federal nº 24.643, de 10 de julho de 1934, chamado de Código 

das Águas foi o pontapé para a gestão dos recursos hídricos. E, ano após ano, de acordo com 

Pelicioni (2004), foram produzidas novas leis voltadas à proteção ambiental, como o novo 

Código Florestal e a nova Lei de Proteção aos Animais; além disso, foram criados alguns 

parques nacionais e estaduais. 

Em seguida, no ano de 1987, houve um marco no pensamento ambiental mundial 

quando foi lançado, pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, o 

relatório “Nosso Futuro Comum”, com a proposta de desenvolvimento sustentável que, no ano 

seguinte, seria também discutido na Constituição Federal de 1988, que atende às necessidades 

do presente sem comprometer as das futuras gerações (PELICIONI, 2004).  

A Constituição Federal de 1988 determina, no seu Artigo 225 que “todos têm direito 

ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 

qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e 

preservá-lo para as presentes e futuras gerações” (BRASIL, 1988). 

Para atingir este objetivo em relação aos recursos hídricos, Souza (2017) cita a Constituição 

Federal de 1988, em seu art. 21, no inciso XIX (BRASIL, 1988), que determina a competência 

da União para instituir o sistema nacional de gerenciamento dos recursos hídricos que, em 1997 

foi regulamentado pela Lei 9.433, denominada como Política Nacional de Recursos Hídricos 

(PNRH) como norteadora da gestão hídrica, de forma descentralizada e participativa. 

Segundo Souza, Silva e Dias (2012), em 2006, ainda com base na Lei nº 9.433/97, foi 

criado o Plano Nacional de Recursos Hídricos, com o principal objetivo de dar um tratamento 

gerencial, ratificando a prioridade da água para consumo humano. O valor econômico trouxe a 

cobrança pela utilização da água, como meio de controle racional do uso e, sobretudo, gerador 

de recursos para investimentos na gestão da água em cada bacia hidrográfica. Ainda de acordo 

com os autores, a legislação ambiental brasileira:  
 

apresenta-se como uma das mais bem elaboradas do mundo, no entanto, sua 

execução apresenta falhas, especialmente, no que diz respeito à fiscalização de 

atividades econômicas que degradam bruscamente o meio ambiente, ocasionando 

impactos socioambientais, em que alguns deles podem ser irreversíveis. 

(SOUZA; SILVA; DIAS, 2012) 
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Referente às leis para nortear a gestão dos recursos hídricos no RN, o estado dispõe da 

Lei 6.908\96, que destaca-se em virtude a sua antecedência em relação à Política Nacional e 

mantém a concordância com a Constituição Federal e a Política Nacional de Recursos Hídricos 

(9.433\97) que são os principais nortes para a gestão hídrica no País.   

 A lei estadual, de acordo com o seu primeiro artigo, tem como objetivo planejar, 

desenvolver e gerenciar, de forma integrada, descentralizada e participativa, o uso múltiplo do 

recurso, bem como o controle, conservação, proteção e preservação dos recursos hídricos, de 

forma a assegurar satisfatoriamente os padrões de qualidade e quantidade para seus usuários 

atuais e futuras gerações, reforçando a Política Nacional de Recursos Hídricos, tendo a água 

como bem econômico, que deve ser valorada em todos os seus usos e buscando compatibilizar 

a sua gestão com o desenvolvimento sustentável, como afirma Silva (2005). 

 

3. METODOLOGIA  

 

A pesquisa foi realizada no município de Lucrécia\RN, com três funcionários da 

prefeitura do município, que são os responsáveis pelas secretarias de Agricultura, Pesca e 

Recursos Hídricos, Finanças e Orçamentos e Urbanismo e Meio Ambiente, respectivamente, e 

também com cinco moradores do entorno do reservatório. Adotou-se, como critério nessa 

escolha, residir próximo ao reservatório e o tempo de residência no local. Também foi 

entrevistado um integrante do Comitê de Bacia Hidrográfica Apodi-Mossoró na pessoa do 

presidente do Comitê.   

Os procedimentos metodológicos da pesquisa foram baseados em pesquisa 

bibliográfica e documental e um estudo de caso do município de Lucrécia (RN). A pesquisa 

bibliográfica e documental foi desenvolvida via internet, tendo como base dissertações, teses e 

artigos científicos como também em livros sobre a temática dos recursos hídricos e sua gestão. 

Foram analisadas as legislações pertinentes, no âmbito federal e estadual como também buscou-

se conhecer a legislação e instrumentos de gestão dos recursos hídricos do município.  

Optou-se pela realização da abordagem qualitativa, do tipo exploratória e descritiva, 

por se tratar de estudos em formato textual, que Minayo (2001) classifica como a capacidade 

de explicar os fatos, facilitando a compreensão do objeto de estudo. Ainda de acordo com 

Minayo (2001), a fase exploratória da pesquisa tem como foco fundamental a construção do 

projeto de investigação, refere-se ao tempo dedicado à busca preliminar sobre o objeto 

estudado, os pressupostos, as teorias pertinentes, a metodologia apropriada e as questões 

operacionais para levar a cabo o trabalho de campo; por sua vez, a pesquisa de campo possibilita 

a relação entre realidade e o estudado, os dados coletados para a confirmação ou refutação das 

teorias construídas podem ser feitos a partir de entrevistas, observações, levantamentos de 

material documental, instrucional etc.  

Como técnica de coleta de dados foram realizadas análise documental, entrevistas 

semiestruturadas (gravadas), observações in loco, além dos registros fotográficos. Segundo Gil 

(2002), a pesquisa bibliográfica é aquela que se baseia em materiais já elaborados, contribuições 

científicas constituídas, principalmente, de livros e artigos científicos com uma importância 

singular por possuir um vasto número de informações analisadas e tratadas.  

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

4.1 ANÁLISE DA GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS SOB A ÓTICA DO PODER 

PUBLICO MUNICIPAL  
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A partir dos dados obtidos, foi possível constatar que no município há uma pasta 

destinada à gestão dos recursos hídricos e está associada a Secretaria de Agricultura, Recursos 

Hídricos e da Pesca, mas também recebe atenção da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente.  

A escolha do responsável por essa Secretaria não é realizada por meio de concurso 

público e nem levando-se em consideração a formação do responsável, mas seguindo o critério 

da afinidade com a área, ou seja, a vivência em campo e com a agricultura, que por sua vez, 

está relacionada à utilização consciente dos corpos hídricos.  

Apesar da ausência de concursos públicos com profissionais na área de gestão 

ambiental e dos recursos hídricos, a prefeitura, em parceria com órgãos como EMATER, 

SEBRAE, SENAI entre outros, realizam cursos e capacitações para os servidores sobre temas 

como: uso do solo, reuso das águas, represamento hídrico, manejo e depositório de despejo 

dentre outros. Da mesma forma, são realizados junto a população reuniões e palestras com 

temáticas ambientais contudo, não se trata de um programa específico e contínuo, os eventos 

de conscientização são realizados geralmente nas escolas do município. 

Em relação à legislação direcionada aos recursos hídricos, o município não dispõe de 

uma lei específica para os recursos hídricos contudo está em fase de construção junto ao Plano 

de Saneamento Básico Municipal.  

Muitas foram as dificuldades encontradas durante o período de escassez, como a 

extinção da pesca, devido a diminuição do volume do açude (Figura 1) diminuindo a renda no 

município que era gerada; bem como a dificuldade para manutenção dos rebanhos e plantações; 

dentre outras problemáticas.  

Um dos principais desafios encontrados foi o abastecimento das populações rurais. 

Ferreira; Figueiredo (2016) retratam que a seca é o elemento central do patrimônio climático e 

simbólico do Nordeste que afeta as atividades econômicas e o cotidiano das comunidades. 

Impossibilitados de realizar atividades de pesca para subsistência, a renda do município cai 

consideravelmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Açude com volume reduzido 
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Fonte: Lucídio Ferreira, 2015. 

 

Como estratégias de enfrentamento de tais dificuldades, foram utilizadas metodologias 

para a agricultura como também foi feita a utilização da adutora, perfuração de poços 

subterrâneos, distribuição de água potável através da operação pipa e outros sistemas de 

armazenamento de água etc. Tais métodos de convivência com a seca são tidos como uma 

preparação contra outros eventos de secas.  

Porém o fato da perfuração de poços se torna um fator negativo, uma vez que a 

perfuração indiscriminada e sem o devido acompanhamento e monitoramento põe em risco as 

reservas de águas subterrâneas, o que agravaria ainda mais a situação da disponibilidade hídrica 

na região. 

4.2 PERCEPÇÃO AMBIENTAL DOS MORADORES LOCAIS ACERCA DA SECA E DA 

GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS  

Parte da população residente no entorno do reservatório compreende que a estiagem 

enfrentada pelo seu município e região é a responsável por várias dificuldades vividas, como 

por exemplo, o baixo índice pluviométrico, consequentemente a dificuldade de recarga dos 

reservatórios. 

Compreendem também, frente a tais dificuldades enfrentadas, a crescente necessidade 

de conservar os recursos hídricos, seja através do uso racional da água como também no 

descarte do lixo, evitando também outros tipos de poluição que existem no berço d’água, como 

o que foi citado de forma recorrente, principalmente a criação de animais (Figura 2), plantações 

e uso de agrotóxicos. Silva (2005) reforça esta necessidade ao afirmar que boa parte da 

população possui baixa instrução, necessitando de esclarecimentos sobre o bom uso da água 

para se evitar o uso predatório.  

 

 

 

 

Figura 2: Caprinos sendo criados dentro da área do reservatório 

 

 
 

 

 



 
 

1202 
 

UERN | Mossoró – RN, 02 a 06 de setembro de 2019 
VI CONgest – Congresso de Economia & Gestão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte:  Yara Soares, 2019. 

 

Cada vez mais faz-se necessária que a conscientização da população cresça para que, 

como outrora, as águas do reservatório voltem a ser próprias e disponíveis para o consumo e 

pesca para a população, para lazer, como atração turística pela paisagem exuberante do 

reservatório e serras dentre tantas outras utilidades. 

 

4.3 VISÃO DO COMITÊ DA BACIA APODI-MOSSORÓ EM RELAÇÃO A 

PARTICIPAÇÃO MUNICIPAL E GESTÃO DE CONFLITOS 

 

Normalmente os municípios não possuem legislação nem estrutura e funcionários para 

gestão das águas, realidade esta que se alterada, abre caminho para uma gestão hídrica completa 

e com resultados positivos.  

Todos os municípios incluídos no território da Bacia Apodi-Mossoró deveriam 

participar de todas as reuniões que dizem respeito a seus recursos hídricos. Sobre os 

representantes que compõem o Comitê da Bacia Hidrográfica Apodi-Mossoró, fazem parte 

dessa representação apenas 10 municípios dos 52 que estão incluídos na bacia, o município 

estudado não é participante.  

A participação do município incluindo a participação da sociedade é de total 

importância pois é preciso que haja uma consciência de que a água é um bem comum de usos 

múltiplos, portanto, gerador de conflitos. Esses conflitos são melhor resolvidos no âmbito das 

bacias hidrográficas e dos seus respectivos comitês. Todos devem estar envolvidos para um uso 

racional da água. Importante também a sociedade cobrar a conservação dos mananciais que 

geralmente são poluídos por efluentes domésticos e industriais. 

Para estimular a consciência ambiental e a participação municipal no Comitê da Bacia 

Hidrográfica do Rio Apodi-Mossoró, o comitê está sendo desenvolvido um vídeo educativo e 

um mapa para serem utilizados nas escolas dos 52 municípios integrantes e, além disso, há a 

participação de eventos, visitas, palestras e cursos para a conscientização da população sobre a 

importância da preservação da água. 
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Uma análise sobre a situação hídrica na região da Bacia Hidrográfica Apodi-Mossoró, 

Santos (2017) afirma que um dos problemas mais recorrentes é  a poluição/degradação da bacia, 

decorrentes do número de atividades potencialmente poluidoras que são realizadas dentro dos 

limites da bacia, como a agricultura, atividade petrolífera, dentre outras e também em 

decorrência da urbanização sem o planejamento adequado onde, consequentemente, não há o 

descarte de lixo de forma correta, com o lançamento de esgotos domésticos entre outras 

atividades antrópicas. 

O que reforça ainda mais a necessidade da participação das reuniões sobre a gestão 

adequada dos recursos hídricos e também do gerenciamento dos problemas gerados em relação 

aos múltiplos usos.  

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Diante da realização da pesquisa no município de Lucrécia (RN) é possível afirmar que 

o poder público local não possui uma legislação municipal voltada unicamente para a gestão 

dos recursos hídricos, utiliza-se da legislação estadual e da Política Nacional de Recursos 

Hídricos como norteadoras das atividades de gestão.  

Há uma pasta destinada aos recursos hídricos ligada à Secretaria de Agricultura, Pesca 

e Recursos Hídricos, porém não é gerida por profissional com formação na área ambiental.  

Várias medidas emergenciais foram adotadas no período de escassez hídrica como 

abastecimento de água potável por carros-pipa, racionamento da água, perfuração de novos 

poços dentre outras.  

Sobre a participação municipal nas reuniões e discussões realizadas pelo Comitê da 

Bacia Hidrográficas Apodi-Mossoró, foi considerada negativa. Apesar de que esta participação 

subsidia a melhoria nas tomadas de decisão e gestão como também na conservação dos recursos 

hídricos, atentando para as citações recorrentes dos problemas ambientais enfrentados no 

município, como a disposição inadequada de resíduos e esgotos domésticos, o uso de 

agrotóxicos em plantações no leito do reservatório dentre outras ações antrópicas que põem em 

risco a qualidade dos recursos hídricos.  

É de extrema importância a realização de atividades junto a população relacionadas a 

conservação e uso adequado dos recursos hídricos bem como questões referentes ao descarte 

adequado de lixo e, até mesmo, a reutilização dos resíduos sólidos, incrementando a economia 

local com a venda dos artesanatos, é importante que sejam trabalhadas de forma contínua afim 

de desenvolver a conscientização da responsabilidade ambiental compartilhada com o poder 

público.  

Apesar das importantes ações adotadas pelo município, há necessidades de melhorias 

principalmente no que diz respeito à participação e inserção nas discussões no Comitê de Bacia, 

afim de aprimorar o gerenciamento hídrico, para que os conflitos e problemas relacionados a 

gestão e usos dos recursos sejam reduzidos e sanados. 

Tais avanços na gestão e conscientização da população devem ser alcançados, não com 

a finalidade de extinguir a seca, mas de tornarem menores os impactos negativos causados por 

ela. Para isso, é importante a execução da governança da água e, de acordo com  Jacobi, 

Empinotti e Schmidt (2016), um dos maiores desafios é garantir uma abordagem aberta e 

transparente; inclusiva e comunicativa; coerente e integrativa; equitativa e ética. 

Ainda há um longo caminho a ser trilhado para que os objetivos almejados sejam 

alcançados e o acesso a água não seja restringido e que o desenvolvimento econômico, 
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ambiental e social seja contínuo. 
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Resumo 

 

O planejamento dos Recursos Hídricos é fundamental para garantia do abastecimento de 

cidades e populações difusas do campo. Assim, é necessário pensar e executar ações para 

proteção de reservatórios estratégicos para o abastecimento das populações difusas, como o 

aquífero costeiro, formado sobretudo pelo Sistema Aquífero Dunas – SAD. A Praia do Rosado, 

uma das pequenas comunidades do Porto do Mangue/ RN, possui dependência total água 

subterrânea extraída através de poços. Dada a importância desse reservatório, esse trabalho 

busca caracterizar as potenciais fontes de contaminação da água subterrânea. Foram 

cadastrados 166 poços coletando água do Aquífero Dunas, e apenas 3 coletando água do 

aquíferos barreiras. Visando indicar possíveis problemas qualitativos da água, foram apontadas 

as fontes potenciais de contaminação da água captada pelos poços. As fossas rudimentares, lixo 

e um cemitério são os dispositivos que oferecem risco evidente de contaminação em cerca de 

70% dos poços cadastrados. Visto isso, há necessidade urgente de intervenção para garantia da 

qualidade da água explotada e consumida pela comunidade. 

 

Palavras-chave: Hidrogeografia; Água subterrânea; Aquíferos Costeiros;  

 

Abstract 

 

The Water Resources Planning is fundamental to guarantee the supply of cities and diffuse 

populations of the field. Thus, it is necessary to think and execute actions to protect strategic 

reservoirs for the supply of diffuse populations, such as the coastal aquifer, formed mainly by 

the Dune Aquifer System - DAS. Praia do Rosado, one of the small communities in the Porto 

do Mangue/RN, has total dependence on groundwater extracted through wells. In this study, 

166 wells were registered collecting water from DAS, and only 3 collecting water from 

Barreiras Aquifer System. In order to indicate possible qualitative water problems, we study 

the potential sources of contamination of the water captured by the wells. The rudimentary 

cesspits, trash and a cemetery are devices that present an obvious risk of contamination in about 

70% of the registered wells. Therefore, there is an urgent need for intervention to guarantee the 

quality of water exploited and consumed by the community. 

Key words: Hydrogeography; Groundwater; Coastal Aquifers; 

mailto:franciscoeronildopr@gmail.com
mailto:isabelferro070@gmail.com
mailto:matheuslenus@gmail.com


 
 

1207 
 

UERN | Mossoró – RN, 02 a 06 de setembro de 2019 
VI CONgest – Congresso de Economia & Gestão 

 

1. Introdução 

A disponibilidade da água subterrânea para a sociedade é central para o entendimento do 

contexto que os autores Roger (2006), Tundisi (2008) e UNESCO (2012) defendem como crise 

hídrica mundial. O fator contaminação é, sem dúvida, um dos principais fatores de escassez 

desse bem natural e de alta importância comercial e social. Aquíferos Costeiros são mais 

propícios a serem contaminados. O Sistema Aquífero Dunas – SAD é responsável pela 

sustentabilidade hídrica de diversas comunidades costeiras no Nordeste do Brasil. Isso ocorre 

pela boa disponibilidade hídrica para demandas difusas, e pela fácil captação, por conta de 

níveis freáticos subaflorantes (CAVALCANTE, 1998). Porém, a facilidade de captação é 

também acompanhada pelo elevado risco de contaminação do SAD. A alta porosidade, 

permeabilidade, e consequentemente elevada capacidade de infiltração de água, possibilitam 

também uma grande dispersão de agentes contaminantes como bactérias e contaminantes 

químicos que determinam a vulnerabilidade desse tipo de aquífero (ARAÚJO et al., 2017; 

PEIXOTO E CAVALCANTE 2019). 

As fontes de potenciais de contaminação podem prover da pouca estrutura dos poços. Em 

Praia do Rosado alguns dos poços encontrados são mal planejados, e instalados em locais 

próximos a algumas fontes de poluição. Desse modo, o artigo busca caracterizar as potenciais 

fontes de contaminação da água subterrânea nas proximidades dos poços cadastrados. Os dados 

e informações levantadas são importantes para subsidiar planos de segurança hídrica para a 

comunidade. 

2. Materiais e métodos 

2.1.  Área de estudo 

Praia do Rosado se situa no Noroeste do município de Porto do Mangue, que se localiza 

no Baixo Curso do Rio Piranhas-Açu, no Estado do Rio Grande do Norte – RN (Figura 1) 
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Figura 1 – Área de estudo 

 
 

 

A área de estudo compreende uma zona geológica pertencente ao domínio da Bacia 

Potiguar, predominam na superfície sedimentos inconsolidados formados majoritariamente por 

minerais de quartzo que originam os depósitos litorâneos de praias, dunas e tabuleiros 

litorâneos. Segundo a classificação de Koopen o clima de Porto do Mangue é do tipo Bhs (muito 

quente e semiárido). O relevo da área citada é plano, com elevação topográfica de no máximo 

100 metros de altitude na expressão de relevo de falésia. Predominam os neossolos 

quartzarênicos e latossolos vermelho amarelo distróficos, e baixa disponibilidade de 

macronutrientes para atividades agrícolas.  

A hidrografia local é composta por Aquífero Dunas e Barreiras, para Melo e Figueredo 

(1990, p. 100) o Aquífero Dunas “É um aquífero livre. […], constituído em geral de areais finas 

e homogêneas, entretanto, nas regiões com colúvios e detritos do Barreiras, o componente 

argiloso se faz presente”. Este aquífero é muito poroso e raso, chegando a aflorar durante o 

período de chuvas. Já o Aquífero Barreiras “(…) é formado por areias medias e grosseiras […]. 

Está limitado na parte superior na parte superior por sedimentos variados, formados de argilas 

arenosas e areias argilosas, com uma frequente mudança lateral de faces”. (MELO e 

FIGUEREDO, 1990, p. 11).  

Fonte: Autores, 2019. 
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2.2.  Metodologia 

 Os procedimentos metodológicos foram compostos por levantamento bibliográfico 

acerca do tema; coleta de dados in loco com o cadastro de poços e de fontes potenciais de 

contaminação, Sendo realizado por meio de trabalho de campo, localizando os poços com 

receptor GPS. As coordenadas coletadas no formato Universal Transversal Mercator – UTM, 

Datum WGS 84, posteriormente reprojetada para Datum SIRGAS 2000. A atividade de campo 

iniciou-se no dia 22 de março de 2019, estendendo-se até dia 28 de março do mesmo ano. Foram 

cadastrados 169 pontos de captação de água com registros fotográficos, além do cadastro de 

tipologias desses poços e fontes potenciais contaminantes da água subterrânea captada pelos 

poços cadastrados. A análise e interpretação dos dados foi realizada por meio de representação 

de gráficos e figuras. A integração e representação espacial dos dados foi produzida através do 

Sistema de Informação Geográfica, utilizando o software Qgis 3.4.9 madeira. 

3. Resultados e discussões 

3.1. Tipos de poços 

A distribuição espacial dos tipos de poços (figura 2), mostra que há uma grande 

concentração de poços tubulares na área de habitação mais densa, isso porque, a comunidade 

não conta com uma rede de abastecimento de água, e os moradores constroem poços para suprir 

as suas necessidades hídricas domiciliares. Já os poços do tipo cacimba, voltados para uso 

agrícola e dessedentação animal, em sua maioria, encontram-se em áreas do entorno do vilarejo. 
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Figura 2 – distribuição espacial dos tipos de poços 

 

Fonte: Autores 

Na figura 3 observa-se o gráfico com os tipos de poços, nele estão dispostas as 

informações sobre as tipologias de 169 pontos de captação da água. é evidente a maioria de 

poços tubulares (Figura 4), seguidos de cacimba (Figura 5), barreiros (Figura 6) e poços mistos 

(Figura 7). Os poços tubulares possuem revestimento de PVC (policloreto de vinila) ou PVC 

geomecânico, Vasconcelos (2014 p. 52) acrescenta que este revestimento pode ser também de 

aço, e que o mesmo pode ou não acompanhar toda a extensão do poço. Na área deste estudo, 

foram contabilizados 116 poços tubulares, destes, apenas 3 são do tipo PVC geomecânico 

(material projetado para captação de água) (Figura 7), e 113 construídos com PVC 

convencional, poços desse tipo não são compatíveis com os critérios técnicos estabelecidos pela 

NBR 12244/1992 o que diminui substancialmente a vida útil do poço, tendo a necessidade de 

mais perfurações e maior risco de contaminação via condução direta de substâncias a partir da 

superfície do solo. 
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Figura 3 – Tipos de poços 

 

Fonte: Autores 

 

Figura 4 – Poços Tubular 

 

Fonte: Autores 
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Figura 5 – Poço tipo Cacimba 

 

Fonte: Autores 

 

Figura 6 – Poço tipo barreiro 

 

Fonte: Autores 
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Figura 7 – Poço misto 

 

Fonte: Autores 

 

 Os poços tubulares apresentam profundidades que variam de 4 a 120 metros, 

predominando a profundidade de 6 metros. São as fontes de captação de águas mais recentes, a 

maioria construídas nos últimos 10 anos, principalmente pela necessidade do uso de bombas 

elétricas para o bombeamento da água, quando a comunidade dispôs somente a partir do ano 

2000 com a chegada de energia elétrica. 

3.2. Fontes potenciais de poluição 

A figura 8 mostra as fontes potenciais de poluição de acordo com os poços cadastrados. As 

fossas rudimentares contabilizam 94 poços; em 51 dos 169 poços não foi possível identificar 

fontes de poluição, em outros 20 poços constatou-se a existência de lixo e fossa, 4 poços 

possuem outras fontes potenciais de poluição como cemitério e antigos depósitos de lixo.  
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Figura 8 -Tipos de fontes potenciais de contaminação 

 

Fonte: Autores 

É regulamentado pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), através da 

NBR 7229/1992, página 03, item 5.1 define que para a instalação de um sistema de tanque 

séptico, seja respeitada uma distância mínima de 15 metros de qualquer fonte de captação de 

águas. Na Praia do Rosado as fossas rudimentares são as principais fontes de risco de 

contaminação de águas, vale ressaltar que esse tipo de dispositivo não atende qualquer 

especificação da NBR 7229/1992. Além disso há grande densidade das fossas, concentração 

nas na área de maior número de moradias. O lixo é a segunda fonte poluidora, pois alguns poços 

foram perfurados em locais que funcionavam ou funcionam como depósitos de resíduos sólidos. 

O Conselho Nacional do Meio Ambiente através da resolução nº. 335/2003 (Brasil, 2003), 

oficializou a obrigatoriedade da regulamentação dos cemitérios a fim de garantir a preservação 

e a qualidade das águas subterrâneas. Apesar dos cemitérios de Praia do Rosado obedecerem 

às regras impostas pelo mesmo, há risco de contaminação nas águas subterrâneas causadas pelo 

cemitério localizado próximo à praia, pois o mesmo está inserido numa área constituída por 

sedimentos arenosos que formam dunas e neossolos quartzarênicos. 

Souza et.al (2012), estudaram o fluxo dos contaminantes na área do cemitério Bom Jardim 

em Fortaleza, o trabalho evidenciou que a decomposição dos corpos da referida necrópole era 

responsável por uma pontual e pequena contaminação das águas da área. Ainda de acordo com 

os autores o fato de o cemitério estar inserido numa zona de solo com elevada quantidade de 

argila dificulta a infiltração das águas e consequentemente dos contaminantes. O Conselho 

Nacional do Meio Ambiente através da resolução no. 335/2003 (Brasil, 2003), oficializou a 

obrigatoriedade da regulamentação dos cemitérios a fim de garantir a preservação e a qualidade 

das águas subterrâneas, bem como também de todo meio em que os cemitérios estejam 

inseridos. Esta mesma resolução no artigo 10 abre exceções e delibera que de acordo com o 

órgão ambiental competente, e sendo aprovada por seus conselhos de meio ambiente, esta 

regulamentação seja simplificada, desde que se atenda às seguintes condições: 

I – cemitérios localizados em municípios com população inferior a trinta mil 
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habitantes; 

II – cemitérios localizados em municípios isolados, não integrantes de área 

conurbada ou região metropolitana; e 

III – cemitérios com capacidade máxima de quinhentos jazigos. 

Os dois cemitérios de Praia do Rosado, obedecem a estas condições, e podem ser 

englobados numa forma simplificada da resolução n.335/2003 do CONAMA, mas levando em 

consideração a disposição dos mesmos dentro da área estudada, os diferentes tipos de solos, 

predominantemente de alta permeabilidade e hidrologias, através das observações in loco e das 

bibliografias consultadas. Evidencia-se uma maior probabilidade de contaminação pelo 

cemitério localizado próximo à praia, pois o mesmo está inserido numa área constituída por 

areias quartzosas, formação de dunas e neossolos quartzarênicos, que configuram o Aquífero 

Dunas. 

Nota-se que nas áreas de maior concentração de poços é onde encontram-se expressivo 

número de moradias, havendo assim, um aumento de riscos de contaminação das águas pelas 

fossas rudimentares já que a comunidade não dispõe de tratamento de esgotos (Figura 9). Além 

disso, comprovou-se o risco de contaminação através do cemitério nas proximidades da praia e 

lixo depositado de forma incorreta em alguns pontos centrais ou periféricos da área de estudo. 
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Figura 9 – Distribuição espacial das fontes potenciais de contaminação 

 

Fonte: Autores 

Esta probabilidade multiplica-se pela concentração das fossas na área de maior número 

de moradias, o lixo é a segunda fonte poluidora, e da própria condição de vulnerabilidade 

intrínseca do aquífero (PEIXOTO e CAVALCANTE, 2019). Em alguns poços não foram 

evidenciadas concentrações de dejetos nas proximidades que representem risco de 

contaminação, porém, não se pode aferir que estes pontos estejam livres de poluição. A 

categoria “Outros” representa o cemitério, fezes de animais e antigos lixões, e estão dispostos 

em áreas tanto centrais, como periféricas da comunidade. 

Segundo Barlow (2015, p. 17) “negar às pessoas ou comunidades acesso à água potável 

e ao saneamento básico é uma violação dos direitos humanos.” E acrescenta, “O direito humano 

à água coloca o ônus sobre os governos para providenciar água e saneamento para as populações 

e evitar danos às fontes de água que a fornecem.” Para Moraes e Jordão (2002, p.372), “Os 

problemas mais graves que afetam a qualidade da água (...) decorrem, (...) de esgotos 

domésticos tratados de forma inadequada, (...) e práticas agrícolas deficientes”. 

 

 

4. Conclusão 

Embora nos registros oficiais não houvesse nenhum poço cadastrado na localidade, foram 

catalogados neste estudo 169 pontos de captação de água subterrânea, a maioria destes poços 
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possuem menos de 20 metros de profundidade.  Quase todos esses poços (167) captam águas 

do SAD, portanto, esse se caracteriza como maior fontes de abastecimento de água. 

A facilidade do acesso a essa fonte permite que ela supra a demanda de todo uso 

doméstico, contudo a pesquisa também evidenciou muitas fontes potenciais de contaminação, 

considerando que, as fossas rudimentares são o principal meio de destinação final para os 

esgotos domésticos. Essas fossas aparecem como fontes de potencial poluição em 94 dos 169 

poços cadastrados. Outras fontes de considerável risco de contaminação são os antigos 

depósitos de lixo e o cemitério localizado próximo à zona da praia. 

Através desta pesquisa comprovou-se a existência do risco de contaminação das águas 

do Aquífero Dunas, em Praia do Rosado comunidade rural de Porto do Mangue, sendo as fossas 

rudimentares as principais fontes geradoras desse risco, incluem-se também o cemitério e o lixo 

descartado de forma incorreta. Há necessidade urgente de intervenção para garantia da 

qualidade da água explotada e consumida pela comunidade. 
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Resumo 

A presente pesquisa teve por objetivo analisar aspectos da demanda e oferta turística associada 

ao Evento Mossoró Cidade Junina no Município (MCJ) de Mossoró. Metodologicamente foram 

utilizados dados secundários e aplicação de pesquisas quanti-qualitativas ao setor hoteleiro, 

empresários, prestadores de serviços e turistas do evento. Constatou-se uma satisfação por parte 

dos turistas que participaram do MCJ, que ressaltaram diversos aspectos positivos e a intenção 

de retornarem ao Evento. Não obstante, foram apontadas necessidade de melhorar a 

infraestrutura e divulgação do evento. 

 

Palavras-chave: Mossoró Cidade Junina; Turismo; Evento. 

 

Abstract 

The present research had as objective to analyze aspects of the demand and tourist supply 

associated to the Event Mossoró Cidade Junina in the Municipality (MCJ) of Mossoró. 

Methodologically, secondary data were used and quantitative-qualitative research was applied 

to the hotel sector, entrepreneurs, service providers and tourists of the event. It was verified a 

satisfaction by the tourists who participated in the MCJ, who highlighted several positive 

aspects and the intention to return to the Event. Nevertheless, it was pointed out that there is a 

need to improve the infrastructure and dissemination of the event. 

 

Key words: Mossoró Cidade Junina; Tourism; Event. 

 

 

 

1. Introdução 

 

A atividade turística é considerada em muitos países, uma atividade econômica de 

primordial importância, seja ela nacional, regional, ou local, em razão dos setores e diversidade 

de produção de bens e serviços e que possibilita a criação de emprego e a geração de e renda.  

LAGE & MILONE (2000), demonstram que o turismo apresenta efeitos econômicos, 

sociais, culturais e ambientais múltiplos e produz resultados nem sempre satisfatórios em alguns 

aspectos (toda atividade produtiva, também apresenta sua conotação negativa), sendo 

necessário por parte dos atores (públicos ou privados), executarem um planejamento adequado 

minimizando possível efeitos negativos do desenvolvimento do Turismo. 
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No contexto do turismo, o setor de eventos desperta a atenção de pesquisadores tendo em 

vista os benefícios econômicos que os mesmos produzem nas cidades que os realizam, seja por 

intermédio dos gastos dos visitantes, despesas com viagens, hospedagem, gastronomia, 

compras e outros serviços relacionados com o setor, ou pelos empregos gerados e arrecadação 

tributária.   

Em Mossoró, o evento “Mossoró Cidade Junina” está inserido no calendário anual de 

eventos do município. Durante a realização do Mossoró Cidade Junina, que tem duração de um 

mês, Mossoró recebe visitantes de diferentes localidades que além de aproveitarem as atrações 

disponíveis, efetuam gastos em diversos segmentos, especialmente no setor de serviços. O 

retorno econômico contribui para promover a cidade turisticamente, dá projeção ao município 

e ao evento e desperta nos investidores o interesse em participar e investir tendo em vista um 

retorno comercial.  

Esta significância de impactos positivos e negativos, é composto em diversos prismas e 

que devem ser observados. Especificamente foram analisados os elementos da oferta e da 

demanda turística, através de dados secundários e aplicação de pesquisas quanti-qualitativas, 

para esboçar as características econômicas/sociais inerentes ao referido evento. 

 

 

2 Caracterização do Evento Mossoró Cidade Junina 

 

O Mossoró Cidade Junina se configura como o maior evento16 turístico no período das 

festas juninas, no estado do Rio Grande do Norte, evoluindo anualmente tanto em organização, 

produção e participação popular. 

O “Mossoró Cidade Junina”, reconhecido pelo público e pela crítica como “Patrimônio 

do Povo Mossoroense”, é símbolo da criatividade dos artistas, empreendedores e gestores locais 

O evento é realizado na antiga estação ferroviária do município, reformada e transformada em 

Estação das Artes, bem como ao longo do Corredor Cultural Prof. Antônio Gonzaga Chimbinho 

(Av. Rio Branco), recebendo mais de um milhão de visitantes que buscam as mais diversas 

atrações culturais, como: shows musicais, espetáculos teatrais, festival de humor, feira de 

artesanato e comidas típicas, concursos de quadrilhas, maquetes juninas, encontro de 

repentistas, festival de sanfoneiros, e muito mais, são extensas as atividades culturais 

pertencentes ao conjunto que constitui o “Mossoró Cidade Junina”, realizado durante todo o 

mês de junho. (MINISTERIO DO TURISMO, 2016). 

O Evento acontece durante o mês de junho e se estende por aproximadamente trinta 

dias, abrangendo em sua estrutura uma diversidade de atrativos culturais. Destacam-se:  Pingo 

da Mei Dia: tradicional cortejo junino que faz o trajeto do corredor cultural com atrações 

musicais variadas; Estação das Artes: palco dos principais shows, o espaço reúne o maior 

público do Mossoró Cidade Junina. O ambiente contempla também uma estrutura de camarotes 

e espaço para pequenos e médios comerciantes; festival de Quadrilhas: concurso de quadrilhas 

matuta e estilizada; Chuva de Bala no país de Mossoró: Espetáculo teatral que narra a 

resistência dos mossoroenses ao banco de Lampião; Cidadela/Vilarejo: Rua cenográfica que 

reproduz uma cidade do interior na década de 20, época da resistência dos mossoroenses ao 

bando de Lampião, fato ocorrido em junho de 1927. Inclui ainda um palco de apresentações 

 
16 A importância do segmento de turismo de eventos, é fundamental para a processo de expansão de setores de 

agenciamento, hotelaria, catering e transportes, dado o incremento do volume de atividades/negócios 

desenvolvidos no “hall” do MCJ. 
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culturais, botecos, vendas de artesanato e comidas típicas; Boca da Noite: evento semelhante 

ao pingo da mei dia e que encerra as festividades juninas. 

3 Metodologia 

Metodologicamente o processo de determinação da oferta e demanda turística se 

dividiu nas seguintes fases: 1) coleta de dados secundários; 2) levantamento de campo pré 

evento; 3) pesquisa de campo durante o evento; 4) coleta de dados pós-evento; 5) análise dos 

dados e consolidação dos resultados. A coleta de dados in loco foi realizada nos meses de maio, 

junho e julho de 2017, referente ao evento MCJ 2017. 

No tocante a Oferta Turística, a mesma é dada pela quantidade de bens e serviços 

turísticos que as empresas são capazes de oferecer a dado preço, em determinado período de 

tempo. A pesquisa quanto a oferta turística pré-evento contou com uma abordagem quantitativa 

com a aplicação de questionário estruturado, e de forma presencial. Para efeito de determinação 

da amostra, esta foi estabelecida levando em consideração as informações repassadas pela 

organização do evento (Prefeitura Municipal de Mossoró- PMM). Assim foi obtido como 

amostra o quantitativo de 95 questionários assim distribuídos:  15 questionários para o setor 

Hoteleiro; 20 para bares, restaurantes e similares; 20 para permissionários; 20 para ambulantes; 

20 para prestadores de serviços. 

A coleta dos dados pertinentes a Oferta Turística foi realizada no período anterior ao 

evento (com o levantamento de dados primários/secundários nos setores 

hoteleiro/empresários/prestadores de serviços e participantes do evento);  

Durante a realização do evento foi realizada uma pesquisa quanti-qualitativa, com 

Empresários, permissionários, ambulantes e após a realização do Eventos, através de pesquisa 

quanti-qualitativa com estabelecimentos – bares/hotéis/restaurantes. 

A Pesquisa da Oferta Turística, composta em sua primeira fase, teve como objetivo 

elaborar um esboço preliminar para delinear os impactos econômicos/sociais da realização do 

MCJ, especificamente no tocante a infraestrutura ofertada (capacidade/categoria).  

A pesquisa de Demanda Turista efetuada juntamente com os turistas participantes do 

Evento MCJ, permitiu caracterizar os visitantes quanto ao perfil do turista (faixa etária, sexo, 

escolaridade, profissão, renda), bem como delinear o comportamento dos gastos dos mesmos 

quanto a hospedagem, alimentação, transporte. Além das informações descritas, o instrumento 

de pesquisa contemplou informações referentes a percepção do turista quanto a organização do 

evento, estrutura e possível retorno à cidade/evento.  

Dada a impossibilidade de definir a priori o número de turistas que estariam no evento, 

optou-se por uma amostragem não probabilística. Considerou-se as limitações para a realização 

de uma pesquisa amostral probabilística pois o universo de pesquisa deveria está claramente 

delimitado, o que tornaria possível determinar a probabilidade que um indivíduo teria de ser 

escolhido para composição da amostra.   

Ressalta-se que a amostragem não probabilística implica em restrições de natureza 

inferencial de forma que os dados coletados devem ter interpretação restrita ao conjunto de 

unidades pesquisadas. Isto significa que os resultados deverão ser compreendidos como 

indicativos e não como estimativas. A esse respeito Curwin e Slater (1991) alegam que uma 

pesquisa com amostragem não probabilística bem conduzida pode produzir resultados 

satisfatórios mais rápidos e com menor custo que uma pesquisa com amostragem probabilística. 
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A amostra não probabilística é empregada quando o fator facilidade operacional é 

requerido e pelo baixo custo envolvido. Quanto ao método, foram utilizados conjuntamente os 

métodos de amostragem intencional e amostragem por conveniência.  

A amostra por conveniência foi aplicada no sentido em que os turistas foram abordados 

e solicitados que voluntariamente respondessem a uma entrevista. Enquanto a amostra por 

julgamento consiste no prévio conhecimento por parte do pesquisador referente a população 

em análise e a como ter acesso a eles. Neste sentido a opção pela amostragem não probabilística 

foi perfeitamente factível, pois a equipe executora detinha conhecimento prévio quanto aos 

turistas bem como os locais de acesso aos mesmos durante o referido evento. 

A distribuição dos questionários por evento e categoria segue o exposto no quadro 01. 

 

Quadro 01 - Número de Entrevistados por Evento e Categoria 

      Evento       

Categoria 

Pingo 
Chuva de 

Bala 
Quadrilhas 

Estação 

das Artes 
Boca   

nº Quest nº Quest nº Quest nº Quest nº Quest 
  

Total  

Turista 50 100 100 100 50 400 

Ambulantes 10 10 10 10   40 

Permissionários       40   40 

Quadrilha Turista     60     60 

Hoteleiro 15       15 30 

Artesão/Com. 

Tipicas 
  60       60 

Bar Restaurante 20       20 40 

Total 670 

 

 

4 Resultados  

 

4.1 Quadrilhas 
 

Fazendo parte do hall de atrações do MCJ, a apresentação das Quadrilhas Juninas 

considerada para o município de Mossoró, um patrimônio cultural e artístico que o representa 

diretamente no estado do Rio Grande do Norte e em todo o Nordeste. O know how adquirido 

apresenta uma série de características, que vão desde a organização, planejamento, execução 

das diversas etapas, representando de forma direta e indireta, numa ocupação quase ininterrupta 

de centenas de pessoas. Para o grande público, revela-se apenas a apresentação no festival de 

quadrilhas. 

O envolvimento de um elevado número de componentes é inerente ao processo de 

produção de uma quadrilha junina (seja ela estilizada ou tradicional). Cada quadrilha junina 

envolve um número mínimo de 60 pessoas (incluindo diretoria, participantes e pessoal de 

apoio). Em 2017 foram inscritas 8517 quadrilhas. 

 
1717 Destas 85 quadrilhas as mesmas estão dispostas da seguinte forma. 28 quadrilhas são do município de Mossoró 

(sendo 25 tradicionais e 03 estilizadas) e 57 quadrilhas de outros municípios/estados (sendo 20 tradicionais e 37 

estilizadas) 
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O impacto socioeconômico é sentido diretamente no comércio e na prestação de 

serviços. Conforme pesquisa de campo, o custo médio de uma quadrilha junina tradicional 

corresponde a R$ 20.257,14, ao passo que em uma Estilizada, este valo é de 90.025,00. Custo 

este que inclui figurino, adereços, banda, transporte, hospedagem e alimentação 

A realização do Festival, não movimenta apenas a economia formal, mais 

principalmente a economia informal, que é diretamente afetada com a realização do MCJ, é não 

apenas sentida, como também noticiada, através dos meios de comunicação, quanto a ocupação 

de um setor primordial para o acontecimento do festival, o setor de serviços (corte, costura, 

fabricação de adereços), assim anunciado: 
 

4.2 Artesanato/Comidas Típicas 

 

A participação dos Artesões no MCJ18, tem sido incentivada cotidianamente pelos 

gestores públicos, neste sentido visando identificar um perfil mais próximo da realidade, foram 

realizadas pesquisas com 60 (sessenta) credenciados. 

Foi unanimidade perante aos artesões, a importância do evento e a oportunidade 

dirigida a todos para terem um local de apresentação dos trabalhos, fora das galerias, box, atelier 

ou até mesmo da residência dos mesmos, e principalmente a destinação de um novo espaço a 

eles dedicado. dos artesãos presentes  95% informaram serem oriundos da cidade de Mossoró. 

A infraestrutura fornecida pela Prefeitura Municipal de Mossoró, estimulou o investimento dos 

credenciados, possibilitando inclusive um aumento no volume de vendas. Toda esta percepção 

foi corroborada quando da realização da pesquisa in loco 
 

4.3 Permissionários 

 

Dentre os diversos setores afetados positivamente com a realização do MCJ, está a 

presença dos permissionários. Eles representam um significativo número de pessoas que 

ocupam seu espaço na cadeia produtiva do turismo de eventos, em especial dos eventos que 

estão dispostos na realização do “Pingo da Mei Dia”, da “Estação das Artes”, do 

“Cidadela/Chuva de Bala”, do “Festival de Quadrilhas” e do “Boca da Noite”. No ano de 2016, 

foram concedidas 346 licenças para instalação/operação, gerando um ingresso de R$ 101.960, 

01 (cento e um mil, novecentos e sessenta reais e um centavo)19, enquanto que no ano de 2017, 

foram concedidas um total de 58520 licenças para instalação/operação gerando ao município um 

valor de RS 112.926,00 (cento e doze mil, novecentos e vinte e seis reais)21 aos cofres 

municipais. 

Todos os entrevistados (permissionários), administram o negócio, muitas vezes 

utilizando parte de mão de obra familiar, bem como, pessoas da comunidade. Dentre todos os 

entrevistados, cerca de 90% dos que receberam suas licenças nos anos anteriores são oriundos 

do município de Mossoró e/ou pessoas com experiência 

 
18 Para os artesãos, muitas vezes a realização do evento, é uma oportunidade única deles exporem seus trabalhos, 

em razão da baixa procura (incluindo a divulgação dos produtos aqui produzidos para os turistas de uma maneira 

em geral) e de se ter uma política de fomento direcionado a atividade, bem como, da pouca rotatividade de dos 

artesãos (em termos de novas técnicas de produção, incluindo novos materiais). 
19 Fonte: Secretaria Municipal de Mossoró. 
20 A concessão destas licenças são submetidas a um processo de inscrição através de edital publicado no JOM 

(Jornal Oficial de Mossoró) no 407-A de 17 de maio de 2017, estipulando o uso do espaço/tamanho, determinado 

por categorias e estipulando um valor a ser pago pelo M2 (R$ 10,00).  
21 Informações descritas no relatório de arrecadação da Secretaria Municipal de Tributação de Mossoró. 
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Com os dados obtidos quando da aplicação dos questionários foi plausível de ser 

calculados o número de empregos gerados. Levando-se em conta o total de 585 licenças 

concedidas, teremos aproximadamente um total de 2.800 empregos gerados apenas pelos 

permissionários22. Considerando a atual conjuntura, concebe-se cada vez mais a necessidade de 

ampliação do MCJ tanto em dias, quando em ocupação do espaço23, potencializando em volume 

e dinamismo os aspectos da economia local. 

 

Gráfico 01 – Empregos gerados pelos permissionários no MCJ 

 
 

 

 

 

4.4 Setor hoteleiro 

 

A cidade de Mossoró apresenta um hoteleiro estruturado e passível do atendimento da 

demanda exigido pelo perfil “turístico” segmentado em boa parte do ano. A cidade oferece 

Hotéis e pousadas com padrões (inclusive com certificação internacional) exigidas cotidiana 

pela demanda corrente. 

A oferta de apartamentos é considerada segundo os entrevistados24, satisfatória, e está 

bem segmentada (e distribuída) por perfis estabelecidos pelos hotéis, usando a capacidade 

inerentes a cada um deles (seja através dos preços, serviços ou comodidade) de absorção da 

 
22 A geração de emprego e renda no tocante aos permissionários pode se incluir também todo o pessoal empregado 

na montagem e desmontagem da estrutura da festa (estrutura oficial, camarotes barracas, arena palco, cerca de 

contenção), sendo contratadas para execução destes serviços um quantitativo de aproximadamente 50 pessoas, 

sendo duas semanas antes (montagem) e duas semanas depois (desmontagem) da estrutura descrita. Percebendo 

cada um deles um valor aproximado de R$ 1.500,00. (Totalizando uma renda para os trabalhadores locais, de 

aproximadamente R$ 75.000,00). Os dados correspondentes a estimação de empregos gerados, foi baseada em 

pesquisa realizada no dia 23 de maio de 2017, quando da presença de todos os permissionários para discussão do 

Edital lançado para inscrição dos permissionários que iriam trabalhar no MCJ. 
23 Faz-se mister o planejamento antecipado e a instituição de medidas que possam promover uma alavancagem 

tanto na oferta dos produtos turísticos, quanto na divulgação, organização e execução detalhada de um plano de 

trabalho a ser confeccionado, em razão das especificidades que guardam os diversos eventos compostos no MCJ. 
24 Foram realizadas entrevista com os principais administradores dos Hotéis/Pousadas localizadas no município e 

foi consenso que as instalações hoteleiras aqui instaladas supre a demanda atual. Infelizmente em razão da 

diminuição de negócios/investimento/ações da Petrobrás e de Empresas contratadas, afetou significativamente o 

setor, levando inclusive ao fechamento de alguns destes estabelecimentos. 
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demanda. Os volumes totais de apartamentos/leitos ofertados podem estão dispostos no quadro 

02: 

Quadro 02 – Estrutura Hoteleira Pesquisada – Mossoró 

Estabelecimentos Início de Operação Nº Funcionários Nº Apartamentos Nº Leitos 

HOTEL NORMANDIE mai/70 12 52 98 

HOTEL THERMAS abr/79 198 146 657 

HOTEL ZENILANDIA dez/79 4 32 75 

HOTEL TERRA DO SAL jul/88 8 32 72 

HOTEL IMPERIAL dez/89 7 20 44 

HOTEL CASA BLANCA dez/89 17 45 100 

HOTEL SABINO PALACE mar/90 28 106 290 

POUSADA ASA BRANCA dez/98 9 38 90 

HOTEL VILLA OESTE jun/03 37 83 200 

HOTEL VITORIA PALACE jul/07 30 90 197 

HOTEL GARBOS jan/09 48 110 269 

POUSADA MOSSORÓ - 10 31 58 

POUSADA SÃO BATISTA - 2 16 32 

POUSADA NOSSA CASA - 3 4 12 

HOTEL IBIS nov/12 24 154 308 

TOTAIS - 437 959 2502 

Fonte: Pesquisa de Campo 

 

A adequação da oferta hoteleira a demanda atual, significou a duras penas o 

fechamento25 de 02 (dois) Hotéis no município, significando uma diminuição de 89 (oitenta e 

nove) apartamentos e 197 (cento e noventa e sete) leitos, bem como, a demissão de 34 (trinta e 

quatro) funcionários. 

A característica do setor hoteleiro em sua maioria vem atender basicamente o chamado 

turismo “executivo”. Os Hotéis executivos são muito comuns, em cidades que contemplam um 

grande número de empresas ou dispostas em rotas de grandes cidades, podendo estar 

localizados em áreas centrais, mais afastadas do centro ou nas proximidades de aeroportos, 

assumindo também características próprias dos hotéis com as localizações mencionadas, os 

quais costumam ter entre suas instalações também áreas para reuniões, exposições e eventos de 

naturezas diversas, sem se caracterizarem como hotéis de convenções. 

Esta característica assumida pela maioria dos hotéis na cidade de Mossoró, apontam 

uma taxa de ocupação, em torno de 60%, centralizada no período de segunda-feira a quinta 

feira, enquanto que no período de sexta-feira a taxa média de ocupação apurada foi de 40%. 

Esta conformação da taxa de ocupação, sofre uma transformação no período de Junho (com a 

realização do MCJ e analisada através de pesquisa após o MCJ), incrementando-se um 

percentual aproximado de 30% no total das reservas no período de sexta a domingo, (tendo uma 

média geral dos eventos anteriores).  

 
25 Foram encerradas as atividades dos Hotéis Valley (que estava em funcionamento desde junho de 2004), em abril 

de 2017 e do Hotel São Luís (que estava em funcionamento desde outubro de 1989) em 08/05/2017. 
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Quando pesquisados os hotéis acima, após a realização do MCJ, nos dias 10 e 12 de 

julho, verificamos um percentual elevado quanto ao incremento da taxa de ocupação no período 

do evento.  

 

Gráfico 02 - Incremento da Taxa de Ocupação durante o MCJ 2017– Setor Hoteleiro 

 
 

 

Este incremento apresenta, uma adição na taxa de ocupação de aproximadamente 300 

apartamentos diários (não apenas no período de sexta-domingo, mas também na quinta feira 

dada a presença de eventos/shows de elevada demanda popular) no faturamento do setor 

hoteleiro da Cidade. Uma análise do acrescido ao faturamento “normal” do setor, teríamos 

aproximadamente um valor gerado (diário) na ordem de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), o que 

projetaríamos um incremento para o setor, no período do evento, de aproximadamente R$ 

300.000,00 (trezentos mil reais)26. 

No tocante a criação de empregos temporários, o setor hoteleiro apresenta baixa 

resposta para o período do evento. Dos 15 empreendimentos (12 hotéis e 03 pousadas) 

visitados/pesquisados27, aproximadamente 15% fizeram contratações extras para o atender o 

acréscimo na demanda do período. 

A explicação dos administrados dos empreendimentos, foi que a capacidade ociosa 

ainda suporta uma elevação da demanda, sem necessariamente significar um amento de 

funcionários, em razão do nível de produtividade dos mesmos ainda terem atingidos o seu limite 

(sobrecarga). Mesmo considerando esta análise, percebemos uma retração de quase 20% do 

total da força de trabalho empregada nos hotéis/pousadas da cidade, refletindo basicamente o 

cenário econômico nacional. 

 

 

 

 
26 Obs: 1) Considerando uma média por valor por apartamento (duplo) no valor de R$ 125,00 (cento e vinte e cinco 

reais); 2) não foi considerado para efeitos gerais, o acréscimo médio de 20% no valor das tarifas no período do 

MCJ, conforme seus respectivos administradores; 3) Considerando, a programação dos eventos do MCJ, com 

ocupação (incremento) na taxa de ocupação, nos dias 10, 15,16,17, 22,23,24,29 e 30/06 e 01/07; 4) A projeção do 

incremento no faturamento do setor hoteleiro, dar-se-á apenas com a ocupação de apartamentos (duplos), 

excetuando-se os gastos realizados pelos turistas no compra de produtos/serviços ofertados em cada hotel. Após a 

realização de pesquisa programada para o período do MCJ com os turista, teremos uma aproximação do gasto per 

capita (com alimentação e produtos/serviços ofertado no local de hospedagem), e desta forma projetarmos um 

incremento mais aproximado do setor. 
27 Pesquisa de campo realizada nos dias 06 e 07 de junho de 2017 e 10 e 11 de julho de 2017. 
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4.5 Setor de bares restaurantes e similares 

 

Este é um dos setores mais sintomáticos quanto aos impactos diretos do MCJ, 

especificamente dos empreendimentos localizados ao largo da Av. Rio Branco e adjacências, 

em razão da enorme área que abrange a realização do MCJ (e seus eventos).  

Como forma de analisar os efeitos diretos na criação de empregos e geração de renda 

no período do MCJ, optoiu-se por introduzir pesquisas28 com todos os proprietários de 

bares/restaurantes/similares empreendidos geograficamente no local dos eventos do MCJ, para  

aferir dos empresários, a percepção da organização, dos investimentos previstos, da contratação 

de trabalhadores temporários, como também, e identificar diretamente o incremento projetado 

para o período de 10 de junho a 02 de julho do corrente ano. 

Um dos impactos mais importante no MCJ para o ramo dos 

bares/restaurantes/similares é criação de vagas de trabalho temporárias. Em entrevistas com os 

proprietários/administradores dos estabelecimentos, 68% dos empreendimentos contrataram 

pessoal para o evento. Nas entrevistas, observa-se uma preocupação em razão da demanda por 

algumas categorias (garçons, cozinheiros, auxiliar de cozinha, auxiliar de serviços gerais, 

segurança, entre outras), que trabalham no setor ora analisado. 

O volume requerido de profissionais qualificados (escasso) do setor para o período do 

evento desemboca no alto valor pago ao trabalhador que detêm tais credenciais, escolhendo o 

mesmo o local, e muitas vezes o valor por ele percebido neste período. Estimamos que apenas 

nos estabelecimentos localizados na Av. Rio Branco (bares/restaurantes um total de 200 novos 

postos de trabalho temporários). 

 

Gráfico 03– Bares, restaurantes e similares que contrataram trabalhadores temporários 

 
Quanto a projeção de renda destes trabalhadores, é definida por 75% dos entrevistados  

como satisfatória, em razão de auferirem no período do evento, rendimentos que estão 

localizados em faixas de rendimento monetários de aproximadamente R$ 1.400,00 (11//2 

salários mínimo) e R$ 1.874,00 (2 salários mínimos).  

Percebe-se que os dados apresentados são importantes para quaisquer análises no 

tocante a criação de emprego e geração de renda considerando a realização do evento exercício. 

Após a realização da pesquisa com os proprietários/administradores dos 

Bares/Restaurante/Similares, ficou evidente que os investimentos dos mesmo poderia ser 

exponencialmente maior, se houvesse uma maior atenção da PMM quanto a infraestrutura 

 
28 Pesquisa realizada no dia 06 de junho e 12 de julho de 2017. 
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ofertada (segurança, banheiros químicos, limpeza, etc.) no período do Evento. A evidente 

insatisfação da categoria é o “esquecimento” da PMM quando da divulgação do evento, 

esquecendo o espaço e sua evidente importância no tocante a oferta de 

lazer/entretenimento/gastronomia complementar ao evento. 

 

4.6 Turistas 

  A seguir, apresenta-se uma análise quantitativa do perfil dos turistas, detalhando alguns 

de suas características socioeconômicas, de deslocamento e satisfação em relação aos eventos 

do MCJ. 

4.6.1 Perfil do turista - Pingo da Mei Dia 

 

O público pesquisado foi composto por 58%  do sexo masculino e 42% feminino. A 

distribuição por idade dos entrevistados permite concluir que 52% possuem menos de 35 anos, 

e dois em cada turista possuem idade entre 35 e 45 anos. A grande maioria viaja em grupos, 

54% acompanhados de três ou mais pessoas e 78% pretendem permanecer mais de dois dias 

em Mossoró. Estas informações demonstram a capacidade do evento de atrair o público e que 

irão aproveitar outros atrativos do município além do evento Pingo da Mei dia. 

Em sua maioria, os entrevistados têm escolaridade elevada. A análise demonstrou a maior 

concentração entre os turistas com ensino superior completo e pós-graduação completa, 48%. 

Destaca-se também que 3 em cada 10 possuem segundo grau completo. Cinco em cada 10 

entrevistados possuem o curso superior completo ou incompleto.  

Quando indagados quanto as motivações que levaram os turistas a participar do evento, 

78% afirmaram ser o atrativo cultural o principal fator de influência que os motivavam a 

participar do evento. 

Um número significativo de turistas foi ao evento pela primeira vez. Todavia um dado 

que desperta a atenção é a quantidade expressiva de turistas que participam do evento há mais 

de três vezes. Esta informação demonstra a força do evento em cativar os turistas e promover o 

retorno dos mesmos. 

Os turistas tem um percepção agradável sobre a cidade, e 29% apontam a população como 

o principal fator de atratividade da cidade seguido de gastronomia e hotel. Muitos turistas 

demonstraram estar satisfeitos com a gastronomia norte rio grandense, tendo em vista que 14% 

apontaram a gastronomia como um dos principais atrativos da cidade. 

Com relação ao perfil de gastos, o turista que frequenta o pingo da mei dia, 46% possuem 

renda mensal abaixo de três salários mínimos. De forma geral, os turistas se mostraram contidos 

com relação aos gastos efetuados quando da estadia em Mossoró, bem como os dispêndios 

durante o evento. 

Foi verificado que 64% dos entrevistados esperavam gastar até ¼ do salário mínimo com 

despesas de hospedagem. Quanto as despesas com alimentação 62% estimavam gastar menos 

de ¼ do SM e 86% dos mesmos afirmaram ter uma perspectiva de gasto com transporte de até 

¼ do SM. 
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4.6.1.1 -Percepção do turista do pingo 

 O Pingo da Mei Dia, constituiu-se neste MCJ no evento com o maior número de pessoas, 

e um termômetro para os problemas (e alguns solucionados) que surgiram no decorrer do 

evento. 

 A participação popular foi maciça, mas deixou a desejar na maioria das pessoas o 

quesito da acessibilidade, da quantidade de banheiros, a falta de segurança (foram relatados e 

presenciados muitos furtos e assaltos, em razão da falta de um controle de acesso da população). 

 Mesmo com todos os problemas apontados, foram considerados pelos turistas, ao lado 

do chuva de bala, um evento com 100% de aprovação e retorno dos turistas. 

 

Tabela 01 - Percepção do Turista do Pingo 

Itens/Grau de 

satisfação Ótima Boa Regular Péssima Total 

Segurança 24% 50% 26% 0% 100% 

Organização do Evento 24% 54% 22% 0% 100% 

Limpeza 22% 54% 24% 0% 100% 

Acessibilidade/Trânsito 20% 38% 40% 2% 100% 
Fonte: Pesquisa de Campo 

 

 

4.6.2 Perfil do Turista - Chuva de Bala 

 

Constatou-se que 46% dos turistas entrevistados são do sexo masculino. Os estados com 

maior representatividade de turista no evento foram o Rio Grande do Norte seguido da Paraíba. 

Quanto a faixa etária, os turistas estão igualmente distribuídos (26% cada) nas faixas 

etárias de 56 a 65 anos e entre 26 e 34 anos.  Além disso cerca de um terço dos turistas tem 

entre 35 e 55 anos 

 Ao serem questionados sobre o grau de instrução, observa-se que pouco mais de um terço 

possuem segundo grau completo, enquanto quase metade dos turistas possuem curso superior 

completo ou pós-graduação. 

De forma geral, o perfil do turista que participou do evento Chuva de Bala pode ser 

caracterizada por indivíduos de escolaridade elevada, que viajam em grupos, são turistas 

frequentes no evento (52% estiveram no evento mais de três vezes), e pretendiam permanecer 

mais de três dias em Mossoró.   Além disso eles detinham uma boa percepção referente ao 

acesso a cidade.   Dado que o evento acontecia nos finais de semana de quinta a domingo, e foi 

confirmado que 88% iriam permanecer no município por dois dias ou mais dias, pode-se inferir 

a intenção por parte deles de aproveitar outros atrativos da cidade, e possivelmente os demais 

eventos do MCJ. 

Quanto a renda mensal e o perfil de gastos durante o evento e passagem por Mossoró 

constataram-se receio ou indisposição por parte do turista quando a fornecer a informações. 

Dos entrevistados, 27% não responderam questionamento quanto a renda mensal.   Quanto aos 

demais, um em cada dez informaram dispor de renda mensal de até um salário mínimo e 22% 

afirmaram possuir renda mensal entre três e cinco salários mínimo.   
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4.6.2.1Percepção do Turista do Chuva de Bala/Cidadela 

No 1º dia do evento,  a equipe de entrevistadores teve uma dificuldade inicial, pois um 

fator que provocou insatisfação dos turistas foi a desorganização do evento já que o palco e 

chuva de bala foi interditado (15/06), e o evento quase foi suspenso. As pessoas que citaram 

esse ocorrido disseram que, como não moram na cidade tiveram que adiar a viajem 

que já estava programada, gerando transtornos. 

Outra reclamação muito frequente foi a questão do horário, pois o espetáculo começou 

muito tarde, algumas pessoas relataram que muitas vezes foram embora antes do espetáculo 

terminar, pois os filhos ficavam com sono. E sem falar o número de cadeiras que eram 

insuficientes. No primeiro dia o espetáculo começou após as 21h00min, e às 19h30min já não 

tinham mais cadeiras disponíveis. 

Foi citado por muitas turistas, principalmente os do Ceará, que o trânsito na cidade era 

muito confuso, e as vias mal cuidadas, que para chegar ao local do evento demorou um pouco. 

Houve vários elogios em relação à segurança, pois havia muitos no local, e sempre 

atentos a tudo que se ocorria. 

Uma reclamação recorrente foi a pequena quantidade de banheiros químicos a 

disposição do turista.  

Tabela 2  Percepção do Turista do Chuva de Bala/Cidadela 

Itens/Grau de 

satisfação Ótima Boa Regular Péssima Total 

Segurança 13% 56% 27% 4% 100% 

Organização do Evento 19% 52% 22% 7% 100% 

Limpeza 14% 58% 23% 5% 100% 

Acessibilidade/Trânsito 10% 63% 18% 9% 100% 
Fonte: Pesquisa de Campo 

 

Quanto ao grau de satisfação referente ao espetáculo, o Chuva de Bala, foi o único que 

teve a garantia de retorno de 100% das pessoas. 

 

4.6.3 Perfil do turista da Estação das Artes 
 

Assim como nos demais eventos do MCJ, o número de turistas provenientes de cidades 

do Rio Grande do Norte predominou na Estação das Artes. Ressalta-se participação também 

significativa de turistas do Ceará. 

A distribuição por sexo indica que 46% dos entrevistados são do sexo masculino e 54% 

feminino.  As shows e grandes atrações, considerados o ponto alto do MCJ conseguiram atrair 

uma quantidade significativa de público jovem. Constatou-se que entre os turistas entrevistados 

45% tinha idade entre 18 e 25 anos, e cerca de um terço estavam incluídos na faixa etária entre 

26 e 34 anos. 

A análise do perfil dos turistas que frequentam os shows na Estação das artes, permite 

caracterizá-los da seguinte forma: aproximadamente um terço dos entrevistados são estudantes, 

contando também com números expressivos de profissionais de empresas privadas e 

funcionários públicos. Quase 100% viajam em acompanhas, de duas ou mais pessoas.  Quando 

a escolaridade, 31% dos entrevistados tem ensino médio completo. Do mesmo modo que os 
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demais eventos do MCJ, verificou-se um considerável número de turistas com escolaridade 

elevada, três em cada dez possuem curso superior completo ou pós-graduação.   

O atrativo cultural foi o principal fator de atração do turista ao evento, todavia um fato 

que desperta a atenção é que 76% dos entrevistados são visitantes frequentes do município, 

tendo visitado Mossoró três ou mais vezes. O tempo de permanência do turista no município 

foi uma informação que despertou a atenção, pois quase metade pretendiam permanecer no 

município mais de três dias.   

Quanto ao perfil dos rendimentos e gastos do turista, estes mostraram-se reticentes em 

fornecer as informações solicitas, todavia da totalidade dos entrevistados, aproximadamente um 

terço ganham de um a três salários mínimo, 38% pretendem gastar até 1/8 SM com alimentação 

e 50% pretendem gastar 1/8 SM com transportes. 

 

4.6.3.1 Percepção do Turista da Estação das Artes  

 

 A Estação das Artes é um ponto crucial do MCJ, pois a partir do sucesso de público 

dela, tem-se uma verdadeira “avalanche” de serviços/demanda de consumo por parte dos 

turistas e de vendas (por parte dos ambulantes/permissionários). 

Foi unanime a questão das atrações quanto a quantidade de público, relatado tanto por 

quem trabalha, quanto por quem frequenta o espaço. As grandes atrações tem um peso 

significativo quanto ao funcionamento de toda engrenagem (organização) e potencialmente os 

defeitos explicitados, que citamos: a) falta de limpeza dos banheiros químicos (no dia 30 após 

a chuva, os banheiros químicos verteram todos seus dejetos para o pátio da estação das artes); 

b) falta de controle da entrada de pessoas(ambulantes) não cadastradas, ocupando espaços não 

direcionados e prejudicando os permissionários; c) segurança  no início do evento tínhamos um 

problema, que era a falta de barreiras para controle do acesso das pessoas, fato este que foi 

resolvido e inclusive elogiado por 90% dos turistas.  

Tabela 03 - Percepção do Turista da Estação das Artes 

Itens/Grau de 

satisfação Ótima Boa Regular Péssima Total 

Segurança 24% 52% 19% 5% 100% 

Organização do Evento 19% 50% 23% 8% 100% 

Limpeza 23% 47% 24% 6% 100% 

Acessibilidade/Trânsito 17% 51% 21% 11% 100% 
Fonte: Pesquisa de Campo 

 

Quanto ao grau de satisfação das pessoas, atingimos um percentual de 95% das 

pessoas que voltariam ao evento. 

 

4.6.4 Perfil turista Quadrilhas 

O festival de quadrilhas juninas do MCJ contou com público expressivo proveniente dos 

Estados do Rio Grande do Norte, Ceará e Paraíba.  

Os turistas entrevistados que prestigiaram as apresentações das quadrilhas juninas foram 

distribuídos em 56% do sexo masculino e 44% feminino. São viajantes que se deslocam 

majoritariamente em grupos de duas ou mais pessoas. A composição etária é predominante de 
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público jovem entre 18 e 25 anos, 43% possuem superior completo ou incompleto. O atrativo 

cultural  foi o principal fator de atração para a maioria dos turistas, 19% estavam em Mossoró 

pela primeira vez, aproximadamente dois terços estiveram em Mossoró por três ou mais vezes 

e 55% mantinham uma boa percepção sobre o acesso a cidade de Mossoró. Além disso 54% 

dos entrevistados pretendiam permanecer em Mossoró por mais de três dias. 

De modo similar aos entrevistados nos demais eventos do MCJ as informações quanto a 

renda mensal e perfil de gastos dos turistas das quadrilhas  

 

4.6.4.1 Percepção do Turista  do Festival de Quadrilhas 

 

A percepção inicial dos frequentadores do Festival de Quadrilhas foi de imensa 

desorganização, tendo sido prejudicado inclusive o calendário de apresentações. Foi abordado 

com intensa reclamação a questão do espaço, da organização (do cumprimento dos horários), 

bem como da acessibilidade, especificamente dos grupos que estavam participando do evento. 

Sendo uma dificuldade quanto as quadrilhas de outros locais (cidades estados). Um ponto 

abordado por todos os participantes, foi a falta de um ponto de apoio para o período anterior a 

apresentação dos grupos. 

Novamente uma questão recorrente foi a questão dos banheiros (insuficientes e sem a 

devida limpeza). Um dos pontos elogiados, temos a segurança. 

 

Tabela 04 - Percepção do Turista/Quadrilhas do Festival de Quadrilhas 

Itens/Grau de 

satisfação Ótima Boa Regular Péssima Total 

Segurança 19% 45% 24% 12% 100% 

Organização do Evento 11% 51% 21% 17% 100% 

Limpeza 14% 42% 32% 12% 100% 

Acessibilidade/Trânsito 13% 38% 34% 15% 100% 
Fonte: Pesquisa de Campo 

 

Quanto ao retorno dos turistas/quadrilhas, tivemos um total de 90% das pessoas com 

promessa de retorno no próximo ano. 

 

4.6.5 Perfil turista do Boca da Noite 

 

Quanto a composição por gênero, 54% dos turistas são do sexo masculino. Os estados 

com maior número de visitantes são Rio grande do Norte (54%), Ceará (24%) e Paraíba (12%).  

Visitaram Mossoró pela primeira, vez, um percentual de 22% dos entrevistados. Aproveitar os 

atrativos culturais foi a principal motivação para a visita. Quanto ao grau de instrução, 46% tem 

superior completo ou incompleto. As informações quanto a ocupação e renda podem ser 

verificadas nos gráficos a seguir. 
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Gráfico 04 - Ocupação - Turista  Estação     Gráfico 05 - Renda Mensal - Turista 

das Artes 

4.6.5.1 Percepção do Turista Boca da Noite 

 Boca da noite veio abrilhantar o final do evento, com uma participação ainda pequena 

em relação aos dias anteriores (que precisa ser melhor trabalhado), porém com evidente 

satisfação da participação do público, destacando o principal que foi a segurança. 

Tabela  5 - Percepção do Turista da BOCA 

Itens/Grau de 

satisfação Ótima Boa Regular Péssima Total 

Segurança 24% 64% 12% 0% 100% 

Organização do Evento 16% 36% 36% 12% 100% 

Limpeza 4% 28% 48% 20% 100% 

Acessibilidade/Trânsito 20% 68% 8% 4% 100% 
Fonte: Pesquisa de Campo 

 

4.6.6 Perfil do turista do MCJ 

Fazendo uma análise geral do Evento MCJ, verificou-se uma distribuição equilibrada 

entre os públicos masculino (51%) e feminino (49%). A grande maioria proveniente do Rio 

grande do Norte (47%), seguido de Ceará(16%) e Paraíba (9%). A distribuição por faixa etária 

pode ser observada no gráfico abaixo, bem como a escolaridade,  
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Gráfico 06 - Faixa Etária - Turista  MCJ    Gráfico 07 - Escolaridade - Turista  MCJ 

 

4.6.6.1 Percepção geral do turista do Mossoró Cidade Junina 

Apesar dos problemas apontados a percepção de satisfação do turista é de 96%, 

renovando o ensejo do público na elaboração da próxima edição 

Tabela 6 - Percepção GERAL do Turista do MCJ 

Itens/Grau de 

satisfação Ótima Boa Regular Péssima Total 

Segurança 20% 52% 23% 6% 100% 

Organização do Evento 20% 50% 23% 7% 100% 

Limpeza 17% 48% 27% 7% 100% 

Acessibilidade/Trânsito 15% 50% 25% 10% 100% 
       Fonte: Pesquisa de campo  

 

5 Considerações Finais 

O presente estudo teve por intuito apresentar uma análise acerca da demanda e oferta 

turística associada ao Evento Mossoró Cidade Junina no Município de Mossoró.  

Com relação os turistas que frequentam o MCJ, constatou-se o público é relativamente 

jovem, abaixo de 34 anos, formado em sua maioria por estudantes. Há uma distribuição 

equilibrada entre o público masculino e feminino, com uma pequena maioria do primeiro. Além 

disso costumam viajar acompanhados por amigos e familiares, e tem a curiosidade de conhecer 

e aproveitar os atrativos culturais como principal motivação para a visita ao Evento. O desejo 

de retornar ao Evento e de recomendá-lo para outras pessoas foi destacado por 96% dos 

visitantes 

Quanto aos aspectos referentes a oferta turística, verificou-se que, conforme os 

administrados dos empreendimentos há uma capacidade ociosa capaz de suportar uma elevação 

da demanda.  Foi apontado, entretanto, a necessidade de uma maior atenção da Prefeitura 

Municipal de Mossoró, quanto a infraestrutura (segurança, banheiros químicos, limpeza, etc.), 

bem como na divulgação do evento.   

Constata-se ser fundamental que a organização do MCJ incorpore um planejamento 

estratégico, direcionado e fundamentalmente profissional, tanto na organização, divulgação e 

execução. De modo que setores, como o hoteleiro possam realizar antecipadamente a oferta de 

pacotes (exclusivos ao MCJ ou integrados a outras atividades 

criadas/desenvolvidas/incorporadas ao trade turístico da região), gerando uma segurança na 

alocação e eficiências dos recursos empreendidos nas atividades. 
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Resumo 
Este estudo tem a finalidade de analisar a cultura e o comprometimento organizacional do Aquaria Natal 

Hotel, localizado na cidade de Natal/RN. Para tanto, buscou-se a) identificar a cultura organizacional, 

b) listar os níveis de comprometimento organizacional e c) caracterizar a cultura e o comprometimento 

organizacional do Hotel. O estudo caracteriza-se como descritivo com abordagem quantitativa. Utilizou-

se, para identificar a cultura organizacional o modelo de Valores Competitivos de Cameron e Quinn. Já 

para medir os níveis de comprometimento organizacional, foi usado o modelo desenvolvido por 

Medeiros (2003), com trinta indicadores que fazem referência aos quatro enfoques do comprometimento 

organizacional. Os resultados apontaram que houve predominância das tipologias culturais Clã e 

Inovativa. Quanto aos níveis do comprometimento organizacional, estão atrelados a dimensão 

normativa, seguido das dimensões Afetiva e Afiliativa, o que implica que essas dimensões tem 

influencias consideráveis sobre o comprometimento dos colaboradores do hotel. Foi possível concluir 

que a cultura e o comprometimento organizacional ocorrem parcialmente incoerente, pois os valores e 

crenças são divergentes dos principais estímulos de vínculo com o Hotel Aquaria. 

 

Palavras-chave: Cultura; Comprometimento; Organizacional; Hotelaria. 

 

Abstract 

This study has the purpose of analyzing the culture and organizational commitment of the 

Aquaria Natal Hotel, located in the city of Natal / RN. In order to do so, it was sought a) to 

identify the organizational culture, b) to list the levels of organizational commitment and c) to 

characterize the culture and the organizational commitment of the Hotel. The study is 

characterized as descriptive with a quantitative approach. Cameron and Quinn's Competitive 

Values model was used to identify the organizational culture. Already to measure the levels of 

organizational commitment, the model developed by Medeiros (2003) was used, with thirty 

indicators that make reference to the four approaches of the organizational commitment. The 

results showed that there was a predominance of Clã and Inovativa cultural typologies. As for 

the levels of organizational commitment, they are linked to the normative dimension, followed 

by the Affective and Afiliative dimensions, which implies that these dimensions have 

considerable influence on the commitment of the hotel employees. It was possible to conclude 

mailto:rosanamazaro@uol.com.br
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that culture and organizational commitment are partially inconsistent, since values and beliefs 

diverge from the main linking stimuli with Hotel Aquaria. 

 

Key words: Culture; Commitment; Organizational; Hospitality. 

 

 

1. Introdução 

 

No Brasil, segundo o Ministério de Turismo o setor contribui com 9,2% do PIB no país, 

o que equivale a R$443,7 bilhões e coloca o país na sexta posição mundial (Dados do Conselho 

Mundial de Viagens e Turismo, 2018). Alguns Estados têm como principal fonte econômica o 

turismo, como é o caso do Rio Grande do Norte, que chegou a dividir o mesmo em polos - 

Agreste-Trairí, Costa Branca, Costa das Dunas, Serrano e Seridó – para melhor ofertar seus 

produtos, onde cada um corresponde a uma segmentação turística diferente. Sua capital, Natal, 

está inserida no Pólo Costa das Dunas e é um dos destinos mais procurados da Região Nordeste 

do país, segundo a SETUR. 

A estrutura turística (como meios de hospedagens, setor de A&B, Agencias e demais 

equipamentos turísticos) vem apresentando crescimento considerável nos últimos anos. A 

Secretária Estadual de Turismo do Rio Grande do Norte (2016) afirma que o estado possui mais 

de 250 hotéis, com 40 mil leitos (sendo 28 mil em Natal, segundo o IBGE), recebendo 

2.449.726 brasileiros e 168.622 estrangeiros. Atuando mais fortemente com o turismo de sol e 

mar, o destino Natal possui inúmeros outros destinos no país como concorrentes diretos. 

A cidade Natal dispõe de diversos meios de hospedagem, desde hotéis de luxo a 

estabelecimentos mais populares como albergues, por exemplo, cada um com estratégias 

diferentes. Nesse sentido, a presente pesquisa tem a finalidade de analisar a cultura e o 

comprometimento organizacional no hotel Aquaria em Natal/RN, através das suas estratégias 

de gestão, da filosofia vigente na organização e a percepção dos colaboradores. 

Antes de surgir o Aquária Natal Hotel, entre 2005 e 2006, o projeto era de construir um 

flat, com o objetivo de vender os apartamentos para os espanhóis que viriam passar férias em 

Natal, no entanto, a crise econômica na Europa em 2006 deu outro rumo ao projeto, foi vendido 

a um grupo familiar norueguês, ao qual pertence até o presente momento. O hotel ficou semi 

pronto em 2011 e passou a funcionar atuando no mercado natalense desde então. É uma empresa 

de médio porte, oferece 95 unidades habitacionais e emprega 72 funcionários fixos. 

O hotel em sua essência oferece serviços dos quais a qualidade está atrelada ao 

desempenho de seus funcionários, já que a produção e o consumo dos mesmos são instantâneos. 

Além de lidar com a sazonalidade, que é um fenômeno inerente a qualquer atividade turística, 

sendo necessário traçar meios de minimizar seus impactos. 

Dentro desta perspectiva, acredita-se que a cultura organizacional pode auxiliar na 

elaboração de estratégias bem como o alinhamento com os objetivos, prestação de serviço e 

comportamento dos funcionários. Apesar de ser uma área de estudo relativamente nova (com 

maior ênfase a partir da década de 1980), estudos vem sendo desenvolvidos sobre a temática 

trazendo contribuições relevantes. 

No campo do comprometimento organizacional, acredita-se que quanto maior o nível 

de comprometimento do funcionário e seu apreço pela organização é mais fácil alcançar metas 

traçadas, já que a organização e os colaboradores lutam por um mesmo objetivo. 

Diante desse contexto, a presente pesquisa se dispões a analisar a cultura e o 

comprometimento organizacional do Aquaria Natal Hotel e tem como objetivos específicos a) 
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identificar a cultura organizacional, b) listar os níveis de comprometimento organizacional e c) 

caracterizar a cultura e o comprometimento organizacional do Hotel. 

Este estudo se faz necessário, pois pode trazer impactos positivos como facilitar o 

gerenciamento, integração da equipe, menor rotatividade dos funcionários e auxiliar no 

desenvolvimento da mesma. 

 

2. CULTURA ORGANIZACIONAL E HOTELARIA 

 

Cada época é marcada por enfatizar determinado campo de estudo, desde os anos 50 é 

possível notar estudos com ênfase em Administração por objetivos, nos anos 60 o foco era 

estrutura organizacional, década de 70 a questão da estratégia. Mas é na década de 80 que é 

possível perceber um discurso mais forte sobre Cultura Organizacional fomentado pelas Teorias 

das Organizações. Acredita-se que tal interesse se deu pelo declínio da produtividade norte-

americana e o ganho de competitividade dos Japoneses. Em que, o milagre japonês inspirou 

vários livros e muitas organizações (FREITAS, 1991). 

Especificamente no Brasil, Motta e Caldas (1997) apontam o aumento significativo de 

estudos voltados a Cultura Organizacional no país desde o fim da década de 80, entretanto 

poucos se atem a investigar a cultura de empresas brasileiras partindo de suas raízes 

(Considerando formação, evolução e traços da cultura brasileira). Ambos autores sugerem que 

para melhor compreensão da Cultura Organizacional seria ideal alinhar os estudos a cultura 

brasileira. 

As autoras Fleury e Fischer (2013) também acreditam que investigar a origem das 

organizações e o contexto político e econômico de sua criação torna mais fácil a compreensão 

da finalidade da empresa, bem como a natureza, suas metas e objetivos. O processo de 

integralização de novos membros também é muito importante pela propagação dos valores que 

regem a organização, onde o setor e as políticas de recursos humanos tem papel relevante nesse 

processo de construção de identidade. 

 

2.1 CONCEITOS E ELEMENTOS DA CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

O tema Cultura Organizacional é relativamente novo, estudado apenas a algumas 

décadas como exposto no tópico anterior. Os diversos trabalhos sobre tal tema apresentam 

inúmeras definições, não havendo ainda um consenso. 

Schein (2009) afirma que a cultura organizacional existe, mas quando se tenta definir, 

há ideias completamente diferentes do que ela é. Santos (2000) diz que vários campos (como a 

psicologia, a antropologia e a sociologia) do conhecimento cientifico tem trazido contribuições 

para estudos sobre a temática, mas apesar dos esforços ainda há controvérsias entre os teóricos. 

O debate sobre cultura organizacional conta com várias linhas técnicas que abordam o 

tema, mas há necessidade de elaborar uma proposta conceitual a partir da concepção de Schein 

(FLEURY, 2013). Para tal autor, a cultura de um grupo pode ser definida como um “padrão de 

suposições básicas compartilhadas, que foi aprendido por um grupo à medida que solucionava 

seus problemas de adaptação externa e de integração interna” (SHEIN, 2009, p. 16). Esse 

conceito é considerado um dos mais completos, já que agrupa diversas definições, além de 

servir de base para que os autores contemporâneos elaborem seus próprios conceitos (Silva, 

2007). 



 
 

1240 
 

UERN | Mossoró – RN, 02 a 06 de setembro de 2019 
VI CONgest – Congresso de Economia & Gestão 

A cultura pode ser entendida a partir de três níveis: os artefatos, os quais incluem 

fenômenos que se podem ver, ouvir e sentir ao encontrar um novo grupo, como a arquitetura, o 

ambiente físico, a linguagem, tecnologias, produtos, maneira de vestir e comunicar, 

manifestações emocionais, mitos e histórias partilhadas sobre a organização, rituais, 

cerimônias, valores, dentre outros. No entanto, nesse nível não é possível criar significado 

(Schein, 2009); As crenças e os valores se originam a partir de alguém que da sentindo novo a 

algo ou a alguma situação adversa. As crenças e os valores assumidos devem estar coerentes 

com as suposições básicas, pois a transformação desses valores em filosofia da organização 

pode facilitar a união do grupo, servindo como base para a identidade e missão central 

(SCHEIN, 2009); As suposições básicas, Schein (2009) estabelece que quando a solução de um 

problema funciona diversas vezes, passa-se a aceitar essa como verdadeira, existe o desejo de 

assumi-la como verdadeira, resultando na implementação de crenças e valores, gerando 

conceito. Essas suposições que compõem e dão origem a cultura organizacional. 

 

2.2 FORMAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E TIPOLOGIAS DA CULTURA 

ORGANIZACIONAL 

 

Acredita-se que a cultura organizacional existe a partir do momento que os membros de 

uma organização ou de um grupo partilham de experiências e ideais em comum. Para Oliveira 

(1988) entender a cultura de uma organização se faz necessário compreender alguns 

procedimentos, dentre eles, o ambiente físico considerando a disposição e a dinâmica do espaço 

(cores das paredes, cartazes, avisos, quadros, arrumação das salas e disposição dos objetos), 

observar os arredores da empresa, entrada, acessos internos, esses pontos podem ser altamente 

reveladores. Analisar como a organização trata os estranhos, através do tipo de atendimento 

prestado e informações fornecidas. 

Schein (2009) defende que a cultura é criada e inserida pelos líderes na medida em que 

a organização se forma e cresce, também pode emergir das interações entre pessoas partindo 

convívio e experiências partilhadas. É possível identificar e reconhecer a cultura através dos 

padrões, crenças e valores, objetivos e procedimentos presentes e comumente desenvolvidos na 

empresa. 

A cultura é vista de diferentes maneiras, que “as construções teóricas são resultantes de 

opções dos pesquisadores, e que essas opções por natureza recortam a realidade e se detêm em 

pedaços específicos” (FREITAS, 1991, p. 51). Uma vantagem especial da “tipologia de 

atributos culturais é sua habilidade de empiricamente examinar a extensão na qual os elementos 

de uma cultura são congruentes” (SANTOS, 2000, p. 56). 

A tipologia cultural de Quinn baseia-se na criação do modelo de valores competitivos, 

o qual percebe a cultura organizacional através dos traços em comum. Tal modelo permite 

definir os quatro tipos de cultura organizacional – Clã, Inovativa, Hierárquica e de Mercado 

(SANTOS, 2000; SILVA, 2007). Esse instrumento dispõe de três dimensões, a primeira 

dimensão está pautada no enfoque organizacional, ressaltando, em sentido micro, o bem-estar 

e o desenvolvimento do indivíduo na organização, considerando o ambiente interno e externo; 

a segunda está aliada a estrutura organizacional, evidenciando o controle, a estabilidade, 

flexibilidade e a mudança; A terceira dimensão baseia-se nos meios e fins organizacionais, 

revelando o processo de planejamento (meio) e o direcionamento aos resultados e produtividade 

(fim) (SANTOS, 2000). 
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A Cultura Clã ressalta valores como coesão, moral participação e abertura. Este tipo de 

cultura caracteriza-se por oferecer um ambiente de trabalho amigável, em que as pessoas 

possam partilhar experiências pessoais e profissionais, valoriza-se o trabalho em equipe e seus 

resultados apontam benefícios a longo prazo. A Cultura Hierárquica, aborda como valores 

centrais o controle, estabilidade, documentação e administração da informação. Essa cultura 

propicia um ambiente de trabalho formal e estruturado, mantendo regras políticas que integram 

e evidenciam a estabilidade, eficiência e previsibilidade. A Cultura Inovativa ressalta os valores 

como inovação, crescimento e aquisição de recursos, esses apontam para a mudança e novos 

desafios, acreditando que o sucesso está atrelado a criação de produtos e prestação de serviços 

únicos e originais. O ambiente de trabalho é caracterizado como dinâmico, empreendedor e 

criativo. A Cultura de Mercado evidencia a produtividade, resultado, direção e clareza dos 

objetivos. O ambiente externo a organização é visto de maneira negativa, como um adversário, 

e que o valor determina a escolha dos consumidores. A gestão foca na produtividade, primando 

o alcance de metas e rendimentos (CAMERON E QUINN, 2006 apud SILVA, 2007, p. 36). 

Essa tipologia cultural de Cameron e Quinn (1996 Apud RAMALHO, 2008) tem o 

objetivo de analisar a cultura a partir de seis dimensões: 1.Características dominantes; 2. 

Liderança organizacional; 3.Gerenciamento de empregados; 4. União organizacional; 5.Ênfase 

estratégica; 6.Critérios de sucesso. Sendo possível analisar os quatro tipos de cultura 

organizacional dentro das seis dimensões, considerando as características e aspectos intrínsecos 

de cada cultura. 

 

3 COMPROMETIMENTO ORGANIZACIONAL E HOTELARIA 

 

Assim como a cultura, o construto de comprometimento organizacional ainda está em 

desenvolvimento e em processo de investigação. Entender como se dá e os aspectos inerentes 

ao mesmo tem estimulado o interesse de muitos pesquisadores, os quais elaboram seus estudos 

baseados em métodos e modelos já utilizados por renomados autores da área. 

O comprometimento organizacional está atrelado a três elementos básicos que são a 

participação, o envolvimento e o comprometimento. Para entendê-lo é necessário considerar 

aspectos que determinam o comportamento do individuo na organização, bem como a formação 

e a identificação do seu papel e importância para mesma. Também, perceber a influência do 

contexto da organização sobre as pessoas é essencial para que se possa compreender o 

comprometimento. 

Uma vertente que tem sido muito estudada e que está inserida no comprometimento 

organizacional é o comportamento organizacional, conceituado por Robinns (2009, p. 2) “como 

o estudo sistemático das ações e das atitudes que as pessoas apresentam dentro da organização”. 

Hitt, Miller e Collella (2013, p.11) definem o comportamento organizacional como “as ações 

de indivíduos e grupos em um contexto organizacional”. 

Para Barretto (2011) há relação entre as estratégias, políticas e práticas de gestão de 

pessoas e o desempenho organizacional. Sendo valido investigar o papel dos valores, grau de 

satisfação e motivação. Naves e Coleta (2003, p. 210) “ressaltam que são inúmeros os alvos de 

vínculo que o trabalhador tem: a organização, o grupo, o sindicato, os valores, a profissão, o 

trabalho etc”. Os valores em uma organização caracterizam-se como princípios que agregam e 

trazem estima aos pensamentos, conhecimentos e preceitos partilhados e entendido pelos 

indivíduos como elementos comuns. Entender os aspectos que compõem a organização e o 
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comportamento dos indivíduos permite entender melhor as dimensões que norteiam o 

comprometimento. Para Medeiros (2003, p.31) do ponto de vista teórico, é importante: 

Estabelecer com clareza as dimensões que compõem o construto de comprometimento 

organizacional, bem como a validação de um instrumento mais adequado para a mensuração 

do comprometimento, com maior confiabilidade e validade para o contexto cultural brasileiro. 

Estudar e entender as dimensões e seus enfoques são necessários para compreender a 

formação do conceito de comprometimento organizacional. As principais dimensões são: 

afetivo, instrumental e normativa. Onde o conceito e a função do comprometimento vária de 

acordo com a dimensão. 

 

3.1  NÍVEIS E DIMENSÕES DO COMPROMETIMENTO ORGANIZACIONAL 

 

O termo comprometimento ganhou destaque e notoriedade quando Becker (1960, p. 33 

apud Zanelli; Borges-Andrade; Bastos, 2004, p.318) o definiu como a “disposição para se 

engajar em consistentes linhas de atividade”. Esse pesquisador entende que a manutenção de 

uma linha de ação sólida resultaria no acumulo, em longo período de tempo, de side-bets – 

Expressão utilizada pelo autor para referir algo de valor como tempo, esforço, dinheiro 

investido pelo indivíduo em sua relação social ou organizacional (ZANELLI; BORGES-

ANDRADE; BASTOS, 2004). O enfoque instrumental – outras denominações: calculativo, 

continuance e side-bests - foi elaborado por Becker. Nesse enfoque, acredita-se que o 

empregado opta em permanecer na organização quando percebe os benefícios dessa escolha, 

no entanto, se esse notar irregularidade nos benefícios recebidos, escolherá, possivelmente, 

deixar a organização (NAVES; COLETA, 2003). 

O enfoque afetivo, Medeiros (2003) ressalva que esse dominou a literatura do 

comprometimento por maior parte do tempo, sob uma perspectiva atitudinal. Essa teoria foi 

desenvolvida por Mowday, Porter e Steers (1982 apud Medeiros, 2003, p. 36) os quais 

entendem que o “comprometimento vai muito além de uma postura de lealdade passiva para 

com a organização, envolve também um relacionamento ativo que busca o bem-estar da 

organização”. O enfoque normativo foi investigado por Wiener (1982 apud NAVES; COLETA, 

2003 p.212), em sua teoria o comprometimento é visto como “o conjunto de pressões 

normativas, internalizadas para que o indivíduo se comporte de acordo com os objetivos e metas 

da organização”. 

Medeiros (2003) se propôs a investigar os modelos teóricos de conceitualização do 

comprometimento organizacional, na tentativa de estabelecer dimensões presentes no 

construto, adaptando ao contexto cultural brasileiro. Esse estudo considerou os resultados 

obtidos nas pesquisas de Medeiros (1997) e Medeiros e Enders (1998), apesar da validação em 

ambas pesquisas, Medeiros, em um estudo posterior identificou um quarto componente o qual 

denominou de afiliativo (MEDEIROS, 2003). O comprometimento afiliativo denota o desejo 

de fazer parte, sendo diferente do comprometimento afetivo (MEDEIROS, 2003). 

Assim é possível perceber que o vínculo entre colaborador e empresa vária de acordo 

com os desejos pessoais, bem como a influência da organização sobre o indivíduo e que esses 

aspectos podem induzir nos resultados alcançados pela organização. 
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3.2 TURISMO E GESTÃO HOTELEIRA 

 

O turismo é muitas vezes entendido como um sinônimo de viagem ou deslocamento, 

capaz de motivar pessoas a explorar destinos fora de seu território habitual, movidas por 

interesse de buscar algo atípico, incomum a sua rotina ou vivência. 

Beni (2012) considera o turismo um fenômeno inter e transdisciplinar, em um sistema 

aberto associado a quatro amplos e complexos cenários, agregados a um conjunto de relações 

ecológicas, sociais, econômicas e culturais, vulneráveis a sofrer transformações advindas de 

diversas origens, estando sempre inserido no sistema socioeconômico. 

Quanto ao produto ou oferta turística, pode ser de caráter natural – compreendendo o 

clima e a configuração física (balneários, relevos, fauna, flora e outros) – e artificial como bens 

ou fatos significativos de cunhos históricos, culturais e religiosos de uma sociedade (Campos; 

Gonçalves, 1998; Botini; Leal, 2010). A oferta turística, segundo Botini e Leal (2010, p. 15) é 

o “conjunto de recursos naturais, recursos artificiais e pelos serviços que um local oferece às 

pessoas, despertando nelas o desejo de visitá-lo”. Mas só os atrativos não são suficientes, é 

necessário infraestrutura básica e equipamentos turísticos (como meios de hospedagens, 

restaurantes, transportes, espaços de entretenimento, entre outros) para que a atividade se 

desenvolva e possa atender aos turistas da melhor forma possível. 

No turismo os serviços prestados são intangíveis, produzidos e consumidos 

instantaneamente, propiciando experiências que são vivenciadas e percebidas de maneiras 

diferentes por cada turista. Os serviços de hospedagens se destacam e são considerados um dos 

mais importantes para a atividade turística, pois permite a permanência temporária do 

transeunte no destino visitado, sendo reconhecido também como o segundo maior gerador de 

empregos (Pesquisas dos serviços de hospedagens 2011 - IBGE, 2012). 

Castelli (2003, p. 56) compreende que uma empresa hoteleira pode ser entendida como 

“uma organização que, mediante o pagamento de diárias, oferece alojamento à clientela 

indiscriminada”.Para os autores Power e Barrows (2004, p. 36) “As empresas de hospitalidade 

estão agrupando-se, em grande extensão, como organizações de serviços limitados ou 

operações de serviços intensivos”. A administração em hotelaria é baseada na filosofia do 

Menagement, termo inglês que não pode ser traduzido apenas como gerência ou gestão, 

Marques (2004, p. 3) o interpreta como: 

Uma arte, ou técnica, que permite aos que a utilizam em sua plenitude e com pleno 

aproveitamento, conseguir resultados fora do normal, ou atingir objetivos que, a princípio, 

pareciam utópicos. É a arte de tentar o impossível, cada vez mais posta a prova. 

Power e Barrows (2004) consideram que um gerente bem-sucedido no setor de 

hospitalidade deve possuir habilidades e conhecimento específico, no intuito de atingir uma 

diversidade de objetivos gerenciais. Outro aspecto importante na gestão hoteleira é o elemento 

humano, apesar dos avanços tecnológicos, inovações, aperfeiçoamentos e benefícios por eles 

trazidos, o recurso humano é fundamental (CASTELLI, 2003). O gerente deve deixar os 

membros satisfeitos, respeitando e ouvindo suas opiniões, considerando essas na tomada de 

decisão (MARQUES, 2004). Considerando que os colaboradores e seu empenho são fatores 

importantes para a prestação de serviços de qualidades, é necessário manter os membros 

motivados. Pois “a valorização do indivíduo melhora o ambiente de trabalho, e como tal, o 

relacionamento na empresa” (MARQUES, 2004, p. 31). A organização pode obter resultados 

positivos a partir da educação e treinamento de seus membros, o incentivo de buscar 

conhecimento e desenvolvimento de habilidades, gerar bons hábitos e permitir a ascensão 

profissional (CASTELLI, 2003). 
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Assim, a gestão hoteleira é complexa, no que tange os serviços, já que esses podem ser 

planejados, mas não mensurados em sua execução. Outro fator relevante é as pessoas, a 

administração das mesmas é primordial para obtenção de resultados positivos para esse setor, 

devido aos serviços serem, em grande parte, realizados por elas, faz-se necessário manter um 

ambiente de trabalho agradável e que permita a satisfação dos membros. 

 

4 METODOLOGIA 

 

Esta etapa apresenta a metodologia adotada, caracterizando os aspectos metodológicos, 

como o tipo de pesquisa, a população e amostra pesquisada, os instrumentos utilizados para 

levantamentos dos dados e os processos de análise dos resultados obtidos. 

A pesquisa foi realizada por meio do método descritivo com abordagem quantitativa. 

essa se constitui por um estudo de campo, o qual tem como objeto de investigação os 

funcionários do Aquaria Natal Hotel. Dencker (1998) considera que o método descritivo é 

responsável por abranger uma série de técnicas de levantamento de dados.  

Creswell (2010) considera que ter objetivo quantitativo permite conhecer as variáveis, 

relaciona-las ou comparar amostras de grupo a partir dos resultados. Dencker (1998) acredita 

que estudos descritivos estatísticos, através do levantamento de pesquisa, tem o intuito de gerar 

dados estatísticos, buscando resultados que possibilitem a generalização das conclusões 

obtidas. 

A investigação de clima e cultura organizacional para Fleury e Fischer (2013) consistem 

em técnicas de levantamento de opiniões, podendo ser questionários com perguntas fechadas, 

usando escalas, como também entrevistas estruturadas ou semi-estruturadas. Nesse sentido, esta 

pesquisa adotou o método descritivo e a abordagem quantitativa, no intuito de melhor descrever 

e identificar as principais características da cultura e do comprometimento organizacional na 

empresa investigada, por meio dos dados coletados. 

A população deste estudo é constituída por setenta e dois funcionários da empresa 

Aquaria Natal Hotel, em uma amostragem de cinquenta e dois funcionários. Dencker (1998) 

ressalta que a amostragem por julgamento é aquela que “um especialista seleciona o que 

acredita ser a melhor amostra para o estudo de determinado problema”. O hotel está dividido 

em dez setores que são: A&B, administrativo, comercial, cozinha, eventos, governança, 

reservas, recepção, manutenção e portaria. A pesquisa buscou abranger o maior número de 

colaboradores de cada setor. 

A primeira etapa da pesquisa constituiu-se da aplicação dos questionários aos cinquenta 

e dois funcionários, sendo doze do setor de A&B, quatro do administrativo, sete da cozinha, 

onze da governança, dois de reservas, cinco da recepção, dois da manutenção, um da portaria e 

sete líderes dos oito setores. Alguns dos colaboradores tiveram receio ao participar do estudo, 

pois cogitavam perder o emprego, outros se negaram por não assimila benefícios ou 

contribuição do mesmo. A segunda etapa foi a realização de entrevista estruturada com o 

gerente geral, na qual buscou-se levantar informações sobre a gestão aplicada na organização, 

estratégias e valores que a regem. 

A coleta de dados foi realizada in loco, no período de 23 de fevereiro a 30 de abril de 

2019, em horários de maior disponibilidade dos funcionários do Aquaria (como momentos 

destinados a refeição, descanso ou em horários que houvesse menor demanda de serviço). 

Foram utilizados dois instrumentos para coleta de dados. O primeiro foi destinado aos 

colaboradores, constituído de três etapas, a primeira visa analisa o comprometimento 
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organizacional, esse é composto por trinta indicadores, baseado no modelo proposto por 

Medeiros (2003), contemplando cada dimensão do comprometimento, utilizou-se a escala 

Likert, a qual varia de um a seis, respectivamente, de discordo totalmente a concordo 

totalmente. 

A segunda etapa tem o objetivo de identificar a cultura organizacional. Para tanto, foi 

utilizado o método desenvolvido por Cameron e Quinn, baseado no Modelo de Valores 

Competitivos. Esse instrumento tem a finalidade de investigar os quatro tipos culturais (Clã, 

Inovativa, mercado e hierárquica), considerando a utilização das seis dimensões da cultura 

organizacional (1.Características Dominantes; 2.Liderança Organizacional; 3.Gerenciamento 

das pessoas e equipes; 4.União Organizacional; 5.Ênfase Estratégica; 6.Critérios de Sucesso. 

Para cada dimensão apresenta-se quatro afirmações, cada uma representando um tipo de cultura 

organizacional. Essas afirmações podiam ser classificadas de 1 à 4, não permitindo a repetição 

dos valores. A terceira etapa tem o propósito de levantar dados pessoais dos funcionários, 

abordando aspectos demográficos e aspirações individuais. 

O segundo instrumento usado no estudo, trata-se de uma entrevista estruturada destina 

ao gerente geral do Aquaria Natal Hotel. Para Dencker (1998) essa técnica permite a elaboração 

de questões determinadas de acordo com o problema da pesquisa, bem como para obter 

informações não encontradas nas fontes secundárias. Esse instrumento em sua primeira parte 

buscou conseguir dados sobre o perfil do gerente e suas práticas e crenças na gestão do Hotel; 

já a segunda etapa se propôs a investigar os aspectos históricos, finalidade e estratégia da 

empresa. 

A análise dos dados obtidos se dá na perspectiva quantitativa, na qual utilizou-se um 

software estatístico (SPSS). Para identificar o tipo de cultura organizacional dominante e os 

níveis de comprometimento organizacional, os dados foram interpretados a partir de média 

aritmética das respostas dos colaboradores do Hotel. 

Quanto aos roteiros de entrevistas, foi feita analise descritiva, considerando todas as 

informações fornecidas, ressaltando os aspectos pertinentes ao problema da pesquisa. Por fim, 

os dados foram analisados de forma conjunta considerando todos os resultados e opiniões 

obtidas, com o objetivo de melhor caracterizar a cultura e o comprometimento organizacional. 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Antes de surgir o Aquária Natal Hotel, entre 2005 e 2006 o projeto era construir um flat, 

com a finalidade de vender os apartamentos para os espanhóis que viriam passar férias em 

Natal, no entanto, a crise econômica na Europa em 2006 cedeu e induziu novo rumo ao projeto, 

sendo vendido a um grupo familiar norueguês, ao qual pertence até hoje. O hotel ficou semi 

pronto em 2011 e passou a funcionar, contudo não era conhecido e não possuía nome no 

mercado, o gerente geral fez acordo com os grandes hotéis de Natal para que se houvesse 

overbooking (vender UH’S a mais que a capacidade suportada pelo hotel) indicasse a essas 

reservas para o Aquária, assim o hotel foi se estruturando, através do marketing boca a boca, 

de adesão à sites de E-tourism como booking, tripadivisor e o próprio site do hotel (Endereço: 

aquarianatal.com). Oferece serviços de restaurante, room service, bar da piscina, eventos, sala 

de reunião, salão de beleza, sala de jogos e rent a car, além dos serviços vinculados a 

hospedagem, dispõe de 95 apartamentos, os quais estão divididos nas categorias: suíte superior 

(a menor categoria e de menor custo), suíte luxo, suíte master duplex e suíte grand master (de 

maior categoria e custo mais elevado). Tem como publico principal famílias (Brasileiras e 
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estrangeiras), em virtude de sua estrutura, que foi construído com o ideal de ser um flat, onde 

cada UH (Unidade Habitacional) acomoda confortavelmente uma quantidade maior de pessoas 

que as UH’s de um hotel comum. 

A organização conta com setenta e dois funcionários fixos, dos quais cinquenta e dois 

fizeram parte da amostragem desta pesquisa, a seguir será apresentado o perfil desses 

colaboradores, com base nas respostas obtidas na terceira etapa dos questionários aplicados a 

eles. 

A maioria dos colaboradores (67,9%) do Hotel Aquaria são do sexo masculino, quanto 

à naturalidade 54,7% são provenientes da capital, Natal/RN, 22,6% oriundos de cidades 

interioranas do Estado do Rio Grande do Norte e 11,3% são naturais de outras cidades da região 

Nordeste, o que demonstra uma predileção por contratar funcionários do sexo masculinos e que 

residam na capital ou em cidades adjacentes a ela. 

No que se refere ao estado civil, a maioria (56,6%) encontra-se solteiro, podendo esta 

associado à necessidade de alta disponibilidade que a hotelaria demanda do funcionário, 

principalmente em períodos de alta estação. Quanto ao grau de instrução, 50,9% possuem 

ensino médio completo, o total de 24,6% incluem funcionários que estão cursando e que já 

concluíram ensino superior, desse total 5,7% já tem pós-graduação, o que implica em um bom 

nível de instrução educacional dos colaboradores do Hotel. No que tange a idade, o total de 

69,8% dos entrevistados tem entre 25 e 40 anos. 

Para atingir os objetivos do estudo, buscou-se abranger o maior número de 

colaboradores por setor, foi possível perceber que os setores que demandam mais pessoas são 

o de A&B com 22,6% (desse total 18,9% assume o cargo de garçom) e o de governança com 

20,8%, dando destaque a função de camareira que corresponde a 17,0% desse percentual. O 

setor da cozinha com 15,1%, as principais funções exercidas são a de cozinheiro com 7,5% e 

auxiliar de conzinha com 5,7% do percentual. O setor administrativo também obteve percentual 

de 15,1%, a diferença se dá na distribuição dos cargos, cada um atingiu o percentual de 1,9%, 

o que acredita-se está atrelado a necessidade do setor que acopla funções diversas em virtude 

do porte do hotel. O setor de recepção apresenta um percentual considerável de 11,3%, sendo 

5,7% na função de recepcionista e 3,8% na função de mensageiro do percentual total do setor. 

Sobre o tempo de atuação, considerando tanto as experiências no setor hoteleiro quanto 

na atual empresa, onde o tempo foi medido em anos, essa experiência no Setor Hoteleiro variou 

de 1 a 30,0 anos, obtendo média de 7,721. Quanto à atuação no setor e no atual cargo do Hotel, 

oscilaram de 1 a 4,0 anos, tendo média de 1,385 para o tempo de atuação no setor e de 1,619 

para o tempo de serviço no cargo atual.  

Já a descrição e caracterização da cultura e do comprometimento organizacional do 

Aquaria Natal Hotel teve como modelo de valores competitivos desenvolvido por Cameron e 

Quinn, que foi utilizado nesta pesquisa, permitiu identificar o perfil cultural do Aquaria Natal 

Hotel, a partir das respostas dos funcionários, os quais atribuíram valores em uma escala ordinal 

de 1 a 4, em que o 4 é o que mais se aproxima da realidade da cultura do hotel. Esses valores 

foram atribuídos tanto para o que era percebido sobre a situação a atual, quanto para o que se 

julgava ser a situação Ideal, dos quatro tipos culturais (Clã, inovativa, mercado e hierárquica). 

O modelo analisa as tipologias culturais com base nas seis dimensões: 1. Característica 

Dominante; 2. Liderança Organizacional; 3. Gerenciamento de Pessoas e Equipes; 4. União 

Organização; 5. Ênfase Estratégica; 6. Critérios de Sucesso. 

A soma dos valores atribuídos para os quatro perfis culturais corresponde a 10, em uma 

hipótese de respostas equilibradas o valor médio para cada tipo cultural seria igual a 2,5. Como 



 
 

1247 
 

UERN | Mossoró – RN, 02 a 06 de setembro de 2019 
VI CONgest – Congresso de Economia & Gestão 

não ocorreu tal situação na pesquisa, obteve respostas diversas, considera-se como valores 

superiores a 2,5 os que mais representam a cultura predominante no hotel. 

A partir dos resultados, identificou-se que as culturas Clã e Inovativa predominam em 

todas as dimensões, onde ambas tipologias culturais apresentam valores acima de 2,5 para cada 

uma das seis dimensões, tanto na situação atual como na situação ideal. Como também, ao 

calcular a média geral, a predominância se manteve a mesma. 

Foi possível concluir que tanto na percepção atual quanto na ideal a predominância das 

culturas Clã e Inovativa se mantiveram, apresentando média geral superior a 2,5, as quais 

representam a principais características do hotel. As demais culturas, de Mercado e Hierárquica, 

obtiveram média inferior a 2,5 em ambas situações que foram avaliadas, não tendo influencia 

na cultura organização do hotel. 

A percepção atual do hotel corresponde a predominância das culturas Clã com média 

mais elevada de 2,79, sendo a que mais representa a realidade da organização, e a Inovativa 

com segunda maior média de 2,58, que também influencia as características organizacionais. 

Assim é possível descrever as características culturais do hotel como sendo uma organização 

em que as crenças e os valores primam por ambiente de trabalho agradável, onde haja bom 

relacionamento entre as pessoas, estimulando o trabalho em equipe, participação e valorização 

dos colaboradores, havendo flexibilidade tanto no ambiente interno quanto externo (Clã). 

Outras características consideráveis são inovação, incentivo ao espírito empreendedorismo e 

desenvolvimento individual, bem como apresenta dinamicidade no ambiente interno e externo 

(Inovativa). A percepção ideal exprimi o desejo dos colaboradores em tornar os valores e 

crenças das culturas Clã (2,92) e Inovativa (2,60), mais forte do que de fato eles são. 

Para medir os níveis de comprometimento organizacional dos colaboradores do Aquaria 

Natal Hotel, foi utilizado o instrumento desenvolvido por Medeiros (2003), que apresenta 30 

indicadores, dos quais seis são direcionados ao comprometimento afetivo, oito ao 

comprometimento afiliativo, sete ao comprometimento instrumental e nove ao 

comprometimento normativo. Os funcionários avaliaram cada indicador em uma escala Likert 

de 1 a 6, variando respectivamente, de discordo totalmente a concordo totalmente. Os resultados 

estão dispostos na tabela 8 que apresenta a média geral do comprometimento organizacional e 

a média por indicador. 

Analisando os resultados, foi possível constar que o comprometimento normativo 

obteve a média mais elevada de 5,25, o que caracteriza maior aproximação com o nível de 

comprometimento organizacional. Na sequência se destacam os comprometimentos Afiliativo 

e afetivo como médias, respectivamente, de 4,92 e 4,91, por fim o comprometimento 

instrumental que obteve média igual a 4,59, que apesar desses três enfoques do 

comprometimento terem atingido média inferior ao enfoque normativo, denotam importância e 

influência nos níveis de comprometimento dos colaboradores do hotel, uma vez que as médias 

alcançadas destacam-se e são consideráveis pois aproximaram-se muito do resultado do 

enfoque normativo, permitindo analisar o nível de comprometimento sobre a óptica dos quatro 

enfoques conceituais 

A análise das médias gerais e das médias obtidas nos indicadores permitiu constatar que 

os níveis de comprometimento dos colaboradores do hotel estão pautados na dimensão 

Normativa, onde os funcionários permanecem na organização por se sentirem obrigados, 

buscam atingir os resultados, pois acreditam que se não mostrarem serviço podem ser 

demitidos. Outro aspecto negativo dessa dimensão é o envolvimento com organização, esse 

está vinculado a internalização das normas e regras que regem a organização, apresentando 
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certa insatisfação que pode está atrelada a alguma necessidade que não se consegue satisfazer 

na organização. 

O comprometimento normativo não é o ideal para o Aquaria Natal Hotel, pois apresenta 

conflito com as crenças, valores, estratégias e as tipologias culturais percebidas (Clã e 

Inovativa), onde permite um ambiente agradável, flexível e dinâmico de trabalho, onde as 

normas existem, mas não tem o intuito de pressionar os colaboradores. 

As dimensões Afetiva e Afiliativa apresentaram médias próximas, o que implica que o 

envolvimento é fomentado pela coerência entre os valores individuais e organizacionais. O 

comprometimento afetivo se caracteriza por uma postura de lealdade, forte envolvimento, 

relacionamento ativo e esforço excessivo para atingir resultados positivos para organização. O 

comprometimento Afiliativo caracteriza-se pelo desejo de integração com o grupo ao qual 

pertence e de maneira geral com a organização, baseado na coerência entre os valores 

organizacionais e as ações individuais. Ambos comprometimentos apresentam características 

que mais se adéqua aos valores e crenças do Aquaria Natal Hotel. 

O comprometimento instrumental foi que recebeu menor média, porém considerável, já 

que não foi tão inferior aos demais. Esse comprometimento se caracteriza por um envolvimento 

baseado em troca, onde o colaborador permanece na organização pelos benefícios oferecidos, 

a ausência ou a irregularidade desses benefícios faz com que o colaborador deixe a organização. 

Esse comprometimento não apresenta características ideais as necessidades do Hotel aquária, o 

qual preza por um funcionário que se integrem e internalizem as estratégias e valores do hotel. 

De maneira geral, pode-se concluir que o comprometimento dos colaboradores do 

Aquaria Natal Hotel está pautado nas dimensões normativas, Afiliativa e Afetiva, levando-os a 

evolver-se e participarem considerando as normas que regem a organização, o desejo de integra-

se e manter-se na organização, esforçando-se em atingir metas e resultados positivos para a 

organização. 

 

6 CONCLUSÃO 

 

Este estudo buscou analisar a cultura e o comprometimento organizacional do Aquaria 

Natal Hotel. Tal investigação foi possível pela realização de pesquisa de campo, a qual utilizou 

instrumentos específicos a cada temática que estão fundamentos nos pressupostos teóricos – no 

que concerne a cultura organizacional, pauta-se no modelo de valores competitivos 

desenvolvido por Cameron e Quinn; no que tange o comprometimento organizacional, 

considerou-se o instrumento elaborado por Medeiros (2003), que abrange trinta indicadores 

distribuídos aos quatros níveis do comprometimento (Afetivo, Afiliativo, Instrumental e 

Normativo). Os resultados obtidos permitiram atingir o objetivo proposto. 

Foi possível identificar a cultura organizacional do hotel, constatando que os tipos de 

cultura que predominam no hotel Aquaria são a Cultura Clã e Cultura Inovativa, que obtiveram 

média mais elevadas tanto na situação atual percebida, como na situação julgado como ideal, 

em todas as seis dimensões da cultura. Essas tipologias culturais foram mantidas na análise da 

média geral, tanto situação atual como ideal, confirmando os resultados anteriores. 

Quanto aos níveis de comprometimento organizacional, as medias apresentaram que 

esses níveis estão atrelados ao enfoque normativo, o que mais representa o comprometimento 

dos funcionários do hotel, seguido enfoque afiliativo e afetivo, que apresentam relevante 

influencia no comprometimento dos colaboradores. 
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Permitiu-se caracterizar os aspectos mais evidentes na cultura e no comprometimento 

organizacional do Hotel Aquaria. Sendo possível perceber, a partir da análise da cultura 

organizacional avaliada nas seis dimensões, que tanto na percepção atual quanto na ideal a 

predominância das culturas Clã e Inovativa se mantiveram, com média geral distribuída 

superior a 2,5, as quais representam a principais características do hotel. As demais culturas, de 

Mercado e Hierárquica, obtiveram média geral inferior a 2,5 em ambas situações atual e ideal, 

as quais foram avaliadas, não tendo influencia na cultura organização do hotel. 

Na percepção atual do hotel as culturas Clã e a Inovativa são as tipologias que 

predominam forte influência nas características organizacionais do Hotel. Essas características 

culturais do hotel apresentam a organização com forte presença de crenças e valores, os quais 

primam por ambiente de trabalho agradável, onde haja bom relacionamento entre as pessoas, 

estimulando o trabalho em equipe, participação e valorização dos colaboradores, havendo 

flexibilidade tanto no ambiente interno quanto externo (Clã); como também consideram a 

inovação, o incentivo ao espírito empreendedor e o desenvolvimento individual, bem como 

apresenta dinamicidade no ambiente interno e externo (Inovativa). A percepção ideal exprimi 

o desejo dos colaboradores em tornar essas características das culturas Clã e Inovativa, mais 

fortes do que de fato elas são percebidas. 

Quanto às características dos níveis do comprometimento organizacional, a análise das 

médias gerais e das médias obtidas nos indicadores permitiu atestar que os níveis de 

comprometimento dos colaboradores do hotel estão baseados na dimensão Normativa, onde os 

funcionários permanecem na organização por se sentirem obrigados e buscam atingir os 

resultados, na tentativa de manter o emprego, pois do contrário acreditam que seriam demitidos. 

Nessa dimensão o envolvimento com organização está vinculado a internalização das normas 

e regras que regem a organização, apresentando certa insatisfação que pode está atrelada a 

alguma necessidade que não se consegue satisfazer na organização. 

De modo geral, pode-se concluir que o comprometimento do colaboradores do Aquaria 

Natal Hotel está direcionados as dimensões normativa, Afiliativa e Afetiva, levando os 

colaborados a evolver-se e a terem participação ativa, cogitando as normas que conduz a 

organização, tendo o desejo considerável de integra-se e manter-se na organização, buscando 

atingir metas e resultados positivos para a organização. 

Ao Analisar a Cultura e o Comprometimento Organizacional, nota-se que a 

caracterização da cultura e do comprometimento organizacional apontaram que ambos ocorrem 

no Hotel Aquaria de forma parcialmente incoerente, onde a cultura está firmada nas tipologias 

Clã e Inovativa, que permitem um ambiente flexível, criativo e dinâmico, tanto interno quanto 

externo; já os níveis do comprometimento estão inseridos mais fortemente no enfoque 

normativo, o qual preza pela regência de normas e obrigações, tendo influencia parcial dos 

enfoques Afetivo e Afiliativo, os quais se adéquam melhor a cultura e valores do hotel, uma 

vez que esses enfoques do comprometimento baseiam-se em envolvimento e participação que 

evidenciam postura de lealdade, relacionamento ativo e esforço excessivo para atingir 

resultados positivos para organização, tendo o desejo de integrar-se mais fortemente com o 

grupo ao qual pertence e de uma perspectiva geral com a organização. 
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