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RELATO DE EXPERIÊNCIA
BOAS PRÁTICAS NA EDUCAÇÃO: CONSTRUÇÃO DO
CONHECIMENTO EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS A
PARTIR DO INTERCAMBIO TEORIA E PRÁTICA
Leticia Maria Baggio1

Área de Concentração: Administração
Grupo de Trabalho: Organização e Métodos

RESUMO
Um dos maiores desafios do professor de ensino superior é oferecer ao acadêmico
um modelo de aula que além de agregar conhecimento, contribua para o
desenvolvimento de competências extras e ao mesmo tempo seja motivadora de
ação e atenção. Neste sentido, aliar a teoria a pratica é fundamental para garantir
um aprendizado que seja capaz de efetivamente agregar valor ao meio em que o
aluno participa. No campo da Administração isso é crucial para a formação de um
profissional ativo, autônomo, com domínio técnico e controle emocional, habilidades
fortemente valorizadas pelo mercado de trabalho. Seguindo esta linha de
pensamento, este projeto teve como objetivos, através da aplicação de metodologias
ativas de ensino promover: a) disseminação dos conceitos e modelos de Qualidade
de Vida no Trabalho disponíveis na literatura; b) estimular a estruturação de um
modelo de Qualidade de Vida no Trabalho, com base teórica, aplicável em empresas
de pequeno e médio porte; c) fornecer ambiente favorável ao trabalho em equipes,
ao aprimoramento de habilidades em pesquisa, discussão e construção do
conhecimento prático acerca do tema Qualidade de Vida no Trabalho. O projeto foi
desenvolvido junto ao departamento de Administração da Faculdade de Telêmaco
Borba – FATEB e foi aplicado aos alunos do 4º período de Administração (1º
semestre/2016) na disciplina de Recursos Humanos. Os resultados obtidos
demonstram a eficácia da metodologia empregada.
Palavras-chave: Boas práticas na educação; relação teoria x pratica; qualidade de
vida no trabalho.

ABSTRACT
One of the major challenges of the higher education teacher is to offer the academic
a model of class that besides adding knowledge, contributes to the development of
extra competences and at the same time is motivating action and attention. In this
sense, allying theory to practice is fundamental to guarantee a learning that is able to
effectively add value to the environment in which the student participates. In the field
of Administration this is crucial for the formation of an active, autonomous
professional with technical mastery and emotional control, skills strongly valued by
1
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the labor market. Following this line of thought, this project had as objectives, through
the application of active teaching methodologies, to promote: a) dissemination of the
concepts and models of Quality of Life at Work available in the literature; b) to
stimulate the structuring of a model of Work Quality of Life, with theoretical basis,
applicable in small and medium-sized companies; c) to provide an environment
conducive to teamwork, to the improvement of skills in research, discussion and
construction of practical knowledge about the theme of Quality of Life at Work. The
project was developed with the Department of Administration of the Faculty of
Telemaco Borba - FATEB and was applied to the students of the 4th Administration
(1st semester / 2016) in the discipline of Human Resources. The results obtained
demonstrate the effectiveness of the methodology used.
Key-words: Good practices in education; relation theory x practice; quality of life at
work.

1. INTRODUÇÃO
Talvez o maior desafio do professor na atualidade resida na execução de uma
aula que possa ser, ao mesmo tempo, desafiadora e motivadora ao aluno, bem
como agregadora de aprendizado e desenvolvedora de habilidades adicionais na
formação do acadêmico. Na esfera da educação superior este desafio se acentua
ainda mais, pois o aluno em questão é um futuro profissional que, em poucos anos
estará atuando no mercado de trabalho. Para melhor prepara-lo é fundamental
estreitar a distância entre teoria e vivência, permitindo que o aluno possa reconhecer
a aplicação prática, viável e funcional dos conceitos adquiridos em sala de aula. A
disciplina de Administração de Recursos Humanos, na grade do curso de
Administração, é um campo fértil para este desafio pois traz consigo a subjetividade
do fator humano, elemento essencial no desenvolvimento do trabalho.
Portanto, para realização deste projeto, voltado para o desenvolvimento de
boas praticas na educação, dentro da disciplina de Administração de Recursos
Humanos selecionou-se o tema Qualidade de Vida no Trabalho – QVT,
considerando que investimentos nesta área estão cada vez mais frequentes nas
organizações.
Impulsionadas pela concorrência acirrada, que requer mão de obra
comprometida, motivada e saudável; pela demanda do consumidor, que prioriza
atendimento de qualidade e pelas próprias exigências do trabalhador moderno por
uma melhor condição de vida e de trabalho, as empresas voltam-se para seus
recursos humanos, agora sob a perspectiva de parceria colaborativa.
Assim, o tema QVT é mais do que uma política de Recursos Humanos e
assume caráter de estratégia de gestão de capital humano na empresa, na busca
por melhor competitividade empresarial, comprometimento do pessoal e retenção de
mão de obra.
Porém nem todas as empresas possuem cultura propícia a este pensamento,
ou mesmo estrutura organizacional para desenvolver as ações necessárias para
este fim. É nesse contexto que este projeto encontra sua justificativa, ao se propor a
demonstrar ao acadêmico do curso de Administração a viabilidade funcional e
financeira de se implantar um Programa de Qualidade de Vida no Trabalho, em
empresas de qualquer porte ou segmento, especialmente em empresas de pequeno
e médio porte, onde os recursos tendem a ser menores para este fim.
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Diante disso, o presente projeto se propôs os seguintes objetivos: a)
disseminar os conceitos e modelos de Qualidade de Vida no Trabalho disponíveis na
literatura; b) estruturar um modelo de Qualidade de Vida no Trabalho, com base
teórica, aplicável em empresas de pequeno e médio porte; c) fornecer ambiente
favorável ao trabalho em equipes, ao aprimoramento de habilidades em pesquisa,
discussão e construção do conhecimento prático acerca do tema Qualidade de Vida
no Trabalho.
A consecução destes objetivos, certamente contribui para a formação do
acadêmico em Administração, permitindo vivência prática e teórica do tema em
discussão.

2. METODOLOGIA
A metodologia usada para desenvolver este projeto incluiu:
a) Aplicação de técnica pedagógica da Aula Invertida, cujo objetivo foi aproximar o
aluno dos conceitos e modelos de QVT existentes na bibliografia disponível ao
mesmo tem em que se buscou incentivar o desenvolvimento de habilidades como
criatividade, autonomia, trabalho em equipe e construção do conhecimento;
b) Visita técnica em empresa de pequeno ou médio porte, para diagnóstico da
realidade da empresa em relação aos aspectos de Qualidade de Vida no Trabalho;
c) Desenvolvimento de projeto técnico resultando em um modelo de QVT,
plenamente aplicável a empresa analisada. (Cabe ressaltar que o projeto não teve
por objetivo implantar o modelo de QVT na empresa, apenas desenvolver o projeto).

3. ANÁLISE E DISCUSSÃO
1ª FASE: Aula Invertida
Aula 1
A primeira etapa do projeto fez uso de atividade através da metodologia aula
invertida. Para tanto os alunos receberam material prévio a fim de conceituar e
contextualizar a Qualidade de Vida no trabalho, bem como os programas de
Qualidade de Vida no Trabalho existentes, através de suas bases teóricas. A
atividade foi norteada por questões que dirigiam as pesquisas dos alunos ao
material didático disponibilizado.
Nesta etapa do projeto algumas limitações puderam ser identificadas, tais como:
- Falta de foco do aluno no que é estratégico para o resultado do trabalho (gasto de
tempo copiando instruções do quadro ao invés de realizar as pesquisas);
- Falta de habilidade para construir seu próprio conhecimento, recorrendo ao vicio da
pesquisa-copia, sem contribuição pessoal;
- Inabilidade para gerenciar tempo na consecução das atividades;
- Dificuldade para seguir normas de metodologia autônoma de aprendizagem, como:
trazer o material para consulta; cumprir horários; não se ausentar da sala durante a
atividade.
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Aula 2
A segunda etapa da aula invertida consistiu na discussão dos tópicos pesquisados
anteriormente. Para essa etapa os alunos foram desafiados a usar técnicas
diferentes para exposição dialogada, fazendo uso de cartazes, gravuras e desenhos,
minimizando o uso de textos e palavras escritas.
A integração e o envolvimento dos alunos foi o grande destaque desta etapa. O uso
da criatividade e participação verbal espontânea incentivou o trabalho das equipes
que demonstraram motivação em realizar a atividade e capacidade de sintetizar os
conhecimentos pesquisados na Aula 1. Vale destacar que a atividade realizada na
Aula 2 superou em muito o envolvimento e a participação dos acadêmicos em
comparação com a Aula 1, com abordagem mais teórica, o que comprova a eficácia
de metodologias ativas na construção do conhecimento.

2ª FASE: Projeto técnico
Após a visita técnica realizada na empresa selecionada, os alunos reuniram-se em
equipes para elaboração do projeto técnico baseado no diagnóstico realizado.
O Projeto deveria contemplar as seguintes etapas:
a) Apresentação e histórico da empresa;
b) Quadro ilustrativo / descritivo apresentando situação atual x situação proposta.
Para tanto foi utilizado o modelo de QVT proposto por Chiavenato (estudado
previamente) e que compreende a analise de:
- Ambiente físico
- Ambiente psicológico
- Ergonomia
- Saúde ocupacional
c) Custos envolvidos para operacionalização da situação proposta
Nesta fase utilizou-se uma aula em sala para estruturação dos dados previamente
coletados.

3ª FASE: Apresentação dos dados
Ultima fase do projeto consistiu em apresentar os resultados do diagnóstico
realizado na empresa e a proposta elaborada para um Programa de Qualidade de
Vida no Trabalho. A apresentação se deu por meio de recursos áudio visuais –
multimídia e discussão verbal.
Além da apresentação dos resultados, os alunos foram solicitados a indicar quais
foram os aprendizados adquiridos com a realização desta atividade, de onde
destacaram-se oportunidades para:
- conhecer a realidade prática de empresas;
- aliar teoria e prática;
- se expor frente aos empresários, demonstrando seus conhecimentos como
acadêmicos de Administração;
- exercitar a empatia, reconhecendo locais de trabalho e cargos diferentes;
- desenvolver a aplicação de um modelo teórico;
- exercitar o desenvolvimento de outras competências como: iniciativa, desenvoltura,
relacionamento e criatividade.
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4. CONCLUSÃO
A realização deste projeto permitiu acima de tudo a quebra de alguns paradigmas,
tais como:
- os modelos alternativos de ensino são fáceis de se aplicar;
- podem garantir ao acadêmico um nível superior de aprendizado se comparado
com os modelos tradicionais de ensino, em razão da interação na construção do
conhecimento, que motiva a participar e permite contato direto com o assunto;
- desenvolve competências complementares, essenciais ao mercado de trabalho.
Entretanto para garantir a eficácia do método alguns cuidados são fundamentais,
como:
1º Planejamento detalhado das atividades;
2º Previa comunicação aos envolvidos das normas que regem a atividade;
3º Acompanhamento e direcionamento constante durante o desenvolvimento das
atividades;
4º Empenho em garantir o engajamento dos alunos, demonstrando os benefícios do
método para o processo aprendizagem.
Por fim, conclui-se que o projeto foi desenvolvido dentro do seu planejamento, tendo
sido desenvolvido no 2ª Bimestre do 1º Semestre / 2016, durante o mês de abril e
apresentou resultados que contribuíram para o alcance dos objetivos definidos.
Acima de tudo, contribuiu para maior motivação dos acadêmicos na construção do
seu conhecimento e efetivamente agregou conhecimento, a medida que os projetos
desenvolvidos estavam em plena conformidade com a teoria estudada em sala e
alinhados com os diagnósticos realizados.

5. AGRADECIMENTOS
A realização deste projeto foi possível graças ao incentivo da Fateb, a
motivação e dedicação dos acadêmicos do 4º período de Administração (1º
Semestre / 2016) e a disponibilidade e concordância das empresas participantes, a
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RESUMO
O empreendedorismo é um tema que vem sendo muito abordado na atualidade,
destacando-se como uma das competências mais valorizadas tanto no universo
corporativo quanto no acadêmico. Por outro lado, sabe-se que nem todo
administrador é um empreendedor, mas todo empreendedor deve ser um bom
administrador. Sendo assim, esta pesquisa teve como objetivo geral identificar a
existência das competências relacionadas ao perfil empreendedor em acadêmicos
de administração. Especificamente buscou-se descrever, segundo a literatura, as
competências relacionadas ao perfil empreendedor, bem como identificar o índice de
interesse dos acadêmicos em administração para tornarem-se empreendedores e
ainda, identificar a contribuição da Instituição de Ensino Superior no incentivo ao
empreendedorismo. A metodologia utilizada nesta pesquisa foi na forma de estudo
de caso, sendo aplicada na Instituição de Ensino Superior FATEB. A coleta de
dados foi feita por meio de um questionário fechado e participaram da pesquisa 111
acadêmicos do curso de Administração, matriculados no ano de 2016. A análise
destes dados foi quali-quantitativa através de análise matemática simples e análise
do conteúdo. Como resultado deste estudo, notou-se que a maior parte dos
acadêmicos em administração possui as competências relacionadas ao perfil
empreendedor, sendo a Instituição avaliada de forma positiva, incentivando o
empreendedorismo com o decorrer da graduação, porém, foi constatado que a maior
parte desses acadêmicos não possui interesse em tornar-se empreendedor.
Palavras-chave: empreendedorismo, competências empreendedoras, perfil do
administrador.
ABSTRACT
Entrepreneurship is a topic which has been approached a lot nowadays, becoming
highlighted as one of the most valuable skills both in corporative and academic
areas. On the other hand, we understand that not all businessmen are
entrepreneurs, but every entrepreneur must be a good business administrator.
Therefore, this paper had as final goal to identify the existence of skills related to the
entrepreneur profile in Business Administration students. It has specifically tried to
describe, according to the literature, the skills related to the entrepreneur profile, as
well as identify the manifestation of interest in college students of business
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administration to become entrepreneurs and also, to identify the contribution of the
Institution of Higher Education to entrepreneurship. It was used the research as
methodology, which was applied at FATEB Institution of Higher Education. Data
collect was quali quantitative, done through a closed questionnaire and 111 college
students of business took it. The analysis of data was quali quantitative through the
analysis of simple math and analysis of content. As a result, it was noticed that most
part of business college students has skills related to entrepreneur profile, giving the
Institution a positive overview, motivating entrepreneurship along the course,
however, it was also noticed that most part of these students are not interested in
becoming entrepreneurs.
Key-words: entrepreneurship, entrepreneurial skills, administrator profile.

1. INTRODUÇÃO
O empreendedorismo é um tema que vem se destacando cada vez mais nos
últimos anos, principalmente em épocas de crise, onde as pessoas possuem a
necessidade de inovar para se destacar e também para satisfazer suas
necessidades e, consequentemente atingir seus objetivos. Pesquisas relatam que
atualmente quatro em cada dez brasileiros já possuem um negócio ou estão
envolvidos com a criação de uma empresa, este é o dado mais recente realizado
pela GEM (Global Entrepreneurship Monitor), realizada em 2015 e patrocinada pelo
SEBRAE. Segundo o estudo, no ano de 2015 a taxa de empreendedorismo foi de
39,3%, sendo o maior índice nos últimos 14 anos e quase o dobro registrado no ano
de 2002, quando era 20,9%.
No Brasil, o Empreendedorismo começou a tomar forma na década de 90,
quando houve a criação de entidades como o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas (SEBRAE) e a Sociedade Brasileira de Exportação de Software
(SOFTEX); antes desse período, o assunto empreendedorismo era quase que
extinto na vida das pessoas, motivo pelo qual os ambientes políticos e econômicos
ainda não eram tão favoráveis para o crescimento e desenvolvimento das micro e
pequenas empresas.
Sabendo-se que nem todo administrador é um empreendedor, mas todo
empreendedor deve ser um bom administrador, a justificativa deste trabalho reside
em identificar o quanto o acadêmico de Administração possui interesse em tornar-se
um empreendedor. Nesse contexto, a pergunta de pesquisa que se dirige à presente
pesquisa é: os acadêmicos de administração possuem as competências inerentes
ao perfil empreendedor?
Para responder a este questionamento, alguns objetivos foram definidos.
Como objetivo geral definiu-se: identificar a existência das competências
relacionadas ao perfil empreendedor em acadêmicos de administração. Os objetivos
específicos concentram-se em: descrever segundo a literatura, as competências
relacionadas ao perfil do empreendedor, bem como identificar o índice de interesse
dos acadêmicos em Administração para tornarem-se empreendedores e também
identificar a contribuição das IES no incentivo ao empreendedorismo.
Para o alcance destes objetivos, foram realizadas pesquisas bibliográficas e
de campo, juntamente com os acadêmicos do curso de Administração, sendo
entrevistadas as turmas do 2º, 4º, 6º e 8º período de Administração da Instituição de
Ensino Superior FATEB, localizada na região de Telêmaco Borba – PR, no ano de
2016.
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2. METODOLOGIA
Para a realização desta pesquisa, fez-se necessário a utilização de pesquisa
bibliográfica, sendo esta, indispensável na obtenção dos resultados. Portanto, os
conteúdos que deram maior ênfase no desenvolvimento da pesquisa, foram as
características relacionadas ao perfil empreendedor, abordadas por Dornelas (2005),
sendo que, desta pesquisa, foram elencadas 9 competências como sendo
essenciais no perfil do empreendedor e utilizadas em forma de questionário para
diagnosticar o perfil dos acadêmicos de administração da Instituição de Ensino
Superior FATEB (Faculdade de Telêmaco Borba), a qual foi aplicada o estudo.
Em segunda mão, foi levantada uma pesquisa referente ao papel das IES no
que diz respeito ao incentivo do empreendedorismo na graduação, utilizando como
referência os autores Rocha e Freitas (2014), que destacam diferentes formas de
abordar e incentivar o empreendedorismo no decorrer do curso.
Com relação à coleta de dados, foi elaborado e aplicado um questionário
fechado, sendo este, composto por 11 perguntas, visto que nove delas possuem o
intuito de identificar se o acadêmico em administração constitui alguma competência
relacionada ao perfil empreendedor. Outra questão foi elaborada para identificar se o
acadêmico possui interesse em tornar-se empreendedor após o término de sua
graduação e a última questão foi realizada para identificar se o acadêmico acredita
que a instituição incentiva o empreendedorismo ao longo do curso. As questões
foram elaboradas pela autora principal, tomando por base as competências do
empreendedor descritas no desenvolvimento da pesquisa, baseando-se nos autores
já citados anteriormente.
A amostra contou com 111 acadêmicos de Administração da Instituição de
Ensino Superior FATEB, realizada no ano de 2016, sendo estes divididos entre o 2º,
4º, 6º e 8º período. Todas as questões aplicadas atenderam o critério de inclusão,
visto que se enquadraram aos dois requisitos para preenchimento: ser acadêmico da
Faculdade de Telêmaco Borba (FATEB) e cursar Administração.
As respostas do questionário foram divididas entre Fraco, Normal, Forte e
Muito Forte, de forma que os alunos assinalassem a resposta que tivesse mais
relação com o seu perfil. Após a coleta de dados, foi realizada uma unificação entre
as respostas Fraco e Normal, Forte e Muito Forte, sendo representadas por Fraco e
Forte, respectivamente.
Também foi realizada uma análise documental a partir da grade do curso de
administração por meio de consulta ao PPC – Projeto Pedagógico do Curso - da
referida instituição, com o intuito de identificar se o curso possui disciplinas voltadas
para o ensino empreendedor.
3. DESENVOLVIMENTO
3.1 EMPREENDEDORISMO
O Empreendedorismo é um tema muito abordado na atualidade, pois hoje em
dia, as pessoas estão cada vez mais interessadas em ter seu próprio negócio e
terem a sensação de liberdade, gerando lucro a si, através de seu próprio esforço e
não ao contrário, onde o seu esforço gera lucro para a organização onde trabalha.
A palavra empreendedor (entrepreneur) tem origem francesa e refere-se
àquele que assume riscos e começa algo novo. Sendo assim, Dornelas (2005) faz
uma análise histórica a respeito do surgimento do empreendedorismo, sendo que o
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primeiro exemplo de definição do ato de empreender pode ser creditado a Marco
Polo, que tentou estabelecer uma rota comercial para o Oriente. Como
empreendedor, Marco Polo assinou um contrato com um homem que possuía
dinheiro (hoje mais conhecido como capitalista) para vender as mercadorias do
mesmo. Neste cenário enquanto o capitalista era alguém que assumia riscos de
forma passiva, o empreendedor assumia o papel ativo, correndo todos os riscos
físicos e emocionais.
Na Idade Média, o termo empreendedor foi utilizado para definir aquele que
gerenciava grandes projetos de produção, geralmente provenientes do governo do
país. Foi no século XVII, que o atual modelo de empreendedorismo começou a se
desenhar. Nessa época o empreendedor estabelecia um acordo contratual com o
governo para realizar algum serviço ou fornecer produtos. Nessa mesma época,
ocorreu uma das primeiras distinções a respeito de empreendedor (aquele que
assumia riscos) e do capitalista (aquele que fornecia o capital). Mas somente no
século XVIII foi quando o empreendedor e o capitalista foram finalmente
diferenciados, provavelmente devido ao início da industrialização que ocorria no
mundo.
No final do século XIX e início do século XX, os empreendedores foram
frequentemente confundidos com os gerentes ou administradores (o que ocorre até
os dias atuais), onde fazem todo o papel de administrador, porém, sempre a serviço
do capitalista.
Dornelas (2005) ressalta ainda que o empreendedor é aquele que detecta
uma oportunidade e cria um negócio para obter lucro sobre ela, assumindo riscos
calculados. Em qualquer conceito de empreendedorismo, destacam-se, pelo menos,
os seguintes aspectos referentes ao empreendedor:
a) Tem iniciativa para criar um novo negócio e paixão pelo que faz.
b) Utiliza os recursos disponíveis de forma criativa, transformando o
ambiente social e econômico onde vive.
c) Aceita assumir os riscos calculados e a possibilidade de fracassar.
Partindo desse ponto, tem-se a necessidade de realizar uma breve análise
com relação às diferenças e as similaridades entre administradores e
empreendedores, pois a discussão sempre é grande e por vezes intensa a respeito
deste assunto.
Conforme Dornelas (2005), todo empreendedor necessariamente deve ser um
bom administrador para obter sucesso de seu negócio, porém, nem todo bom
administrador é um bom empreendedor.
Seguindo este raciocínio, o empreendedor é aquele que possui o “algo a
mais”, algumas características e atitudes que o diferenciam do administrador
tradicional. Para compreender melhor sobre essas diferenças e características de
ambos os lados, faz-se necessário uma breve explicação sobre o papel de cada um
desses agentes.
3.2 COMPETÊNCIAS DO EMPREENDEDOR
No senso comum, competência pode ser considerada como uma
característica de um indivíduo, o papel que ele desempenha, sua personalidade,
suas habilidades, seus conhecimentos e que partem de suas experiências,
treinamentos, educação, família, ética, moral, entre outros aspectos demográficos.
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As competências necessárias para um administrador ser um empreendedor
de sucesso estão ligadas diretamente com o CHA (conhecimento, habilidade,
atitude), aonde enquadram-se no perfil de cada indivíduo. Sendo assim, Rabaglio
(2008) ressalta que cada indivíduo precisa de um “CHA” completo, pois, segundo a
autora, sem esse perfil, não haverá eficácia nos resultados. Para isso, é necessário
entender o que cada item do CHA requer o indivíduo, conforme o Quadro 1.
Quadro 1 - Competências do CHA.
CONHECIMENTOS

HABILIDADES

Refere-se à especificidade de sua formação, escolaridade,
informática, para atender às necessidades do cargo, etc.

idiomas,

Experiência, prática, domínio do conhecimento.

Esse termo é muito usado no esporte, quando se refere aos atletas que
apresentam excelência na sua modalidade, portanto atletas com prática e
domínio naquilo que realizam. Alguns cargos precisam de muita experiência
nas atribuições, portanto, precisam de Habilidade.
ATITUDES
Valores, emoções, sentimentos expressos através do comportamento humano,
que, por meio de uma metodologia, torna possível identificar o perfil
comportamental necessário para cada cargo.
Fonte: Rabaglio, 2008, p. 3.

Degen (1989) ressalta que o empreendedor de sucesso é aquele indivíduo
que não cansa de observar negócios, na infinita procura por novas oportunidades,
seja em qualquer lugar, independentemente da situação em que se encontra. Ele é
curioso e está sempre atento a qualquer oportunidade de conhecer melhor um
empreendimento. Sabe que sua oportunidade de sucesso só vem para quem
trabalha duro para consegui-lo.
3.3 PERFIL EMPREENDEDOR
Para que uma pessoa possa ser considerada um empreendedor de sucesso,
faz-se necessário que o mesmo possua algumas características comuns entre
empreendedores. Algumas características podem ser adquiridas com o passar o
tempo, outras já podem ser consideradas características de um empreendedor nato,
mas a soma delas é que sentencia a lógica do espírito empreendedor.
Sendo assim, Chiavenato (2006), diz que o espírito empreendedor está
presente também naquelas pessoas que não possuem uma empresa ou que irão
começar o seu próprio negócio, pois elas também estão dispostas e preocupadas a
assumir riscos e inovar sucessivamente.
Dornelas (2005) destaca uma relação das características dos
empreendedores de sucesso. Conforme o Quadro 2:
Quadro 2 - Características do empreendedor de sucesso.
São visionários
Sabem
decisões

tomar

Eles têm visão de como será o futuro para seu negócio e sua vida, e o mais
importante: eles têm a habilidade de implementar os seus sonhos.
Eles não se sentem inseguros, sabem tomar decisões corretas na hora
certa, principalmente nos momentos de adversidade, sendo isso um fatorchave para o seu sucesso. E mais: além de tomar decisões, implementam
suas ações rapidamente.
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São indivíduos que
fazem a diferença

Sabem explorar ao
máximo
as
oportunidades

São determinados e
dinâmicos

São dedicados

São
otimistas
e
apaixonados
pelo
que fazem

São independentes e
constroem o próprio
destino
Ficam ricos
São
líderes
formadores
equipes

São
relacionados

e
de

bem

Planejam, Planejam,
Planejam

Os empreendedores transformam algo de difícil definição, uma ideia
abstrata, em algo concreto, que funciona transformando o que é possível em
realidade. Sabem agregar valor aos serviços e produtos que colocam no
mercado.
Para a maioria das pessoas, as boas ideias são daqueles que as observam
primeiro, por sorte ou por acaso. Para os empreendedores, as boas ideias
são geradas daquilo que todos conseguem ver, mas não identificaram algo
prático para transformá-las em oportunidade, por meio de dados e
informação.
Eles implementam suas ações com total comprometimento. Atropelam as
adversidades, ultrapassando os obstáculos, com uma vontade ímpar de
"fazer acontecer". Mantêm-se sempre dinâmicos e cultivam certo
inconformismo diante da rotina.
Eles se dedicam 24 horas por dia, 7 dias por semana, ao seu negócio.
Comprometem o relacionamento com os amigos, com a família, e até
mesmo com a própria saúde. São trabalhadores exemplares, encontrando
energia para continuar, mesmo quando encontram problemas pela frente.
São incansáveis e loucos pelo trabalho.
Eles adoram o trabalho que realizam. E é esse amor ao que fazem o
principal combustível que os mantém cada vez mais animados e
autodeterminados, tornando-os os melhores vendedores de seus produtos e
serviços, pois sabem, como ninguém, como fazê-lo. O otimismo faz com que
sempre enxerguem o sucesso, em vez de imaginar o fracasso.
Eles querem estar à frente das mudanças e também querem ser donos do
próprio destino. Querem ser independentes, em vez de empregados;
querem criar algo novo e determinar os próprios passos, abrir os próprios
caminhos, ser o próprio patrão e gerar empregos.
Ficar rico não é o principal objetivo dos empreendedores. Eles acreditam
que o dinheiro é consequência do sucesso de seus negócios.
Os empreendedores têm um senso de liderança incomum. E são
respeitados e adorados por seus funcionários, pois sabem valorizá-los,
estimulá-los e recompensá-los, formando um time em torno de si. Sabem
que, para obter êxito e sucesso, dependem de uma equipe de profissionais
competentes. Sabem ainda recrutar as melhores cabeças para assessorálos nos campos onde não detêm o melhor conhecimento.
Os empreendedores sabem construir uma rede de contatos que os auxiliam
no ambiente externo da empresa, junto a clientes, fornecedores e entidades
de classe.

Os empreendedores de sucesso planejam cada passo de seu negócio,
desde o primeiro rascunho do plano de negócios, até a apresentação do
plano a investidores, definição das estratégias de marketing do negócio etc.,
sempre tendo como base a forte visão de negócio que possuem.
Possuem
São sedentos pelo saber e aprendem continuamente, pois sabem que
conhecimento
quanto maior o domínio sobre um ramo de negócio, maior é sua chance de
êxito. Esse conhecimento pode vir da experiência prática, de informações
obtidas em publicações especializadas, em cursos, ou mesmo de conselhos
de pessoas que montaram empreendimentos semelhantes.
Assumem
riscos Talvez essa seja a característica mais conhecida nos empreendedores. Mas
calculados
o verdadeiro empreendedor é aquele que assume riscos calculados e sabe
gerenciar o risco, avaliando as reais chances de sucesso. Assumir riscos
tem relação com desafios. E para o empreendedor, quanto maior o desafio,
mais estimulante será a jornada empreendedora.
Criam valor para a Os empreendedores utilizam seu capital intelectual para criar valor para a
sociedade
sociedade, com a geração de empregos, dinamizando a economia e
inovando, sempre usando sua criatividade em busca de soluções para
melhorar a vida das pessoas.
Fonte: Dornelas, 2005, p. 33-34.
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Conforme o Quadro 2, é notável que os empreendedores de sucesso não
possuem medo dos riscos, são visionários, são determinados, são líderes, são
dedicados e otimistas, estão sempre um passo à frente de onde querem chegar, não
medem esforços para conquistar seus objetivos. Há aqueles que possuem poucas
ou talvez todas as características conforme as citadas anteriormente, mas a principal
encontrada e consequentemente exercida, é que são completamente apaixonados
pelo que fazem, tornando-os assim, empreendedores de sucesso.
3.4 O PAPEL DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR NO INCENTIVO AO
EMPREENDEDORISMO
Além das características e competências necessárias para um indivíduo ser
um empreendedor de sucesso, há outros fatores que também contribuem para tal
realização. Sendo assim, a formação de administradores e empreendedores tem
suma importância nesse processo, pois agrega conhecimento para o indivíduo e
alinha suas teorias à prática.
Portanto, é necessário que as Instituições de Ensino Superior possuam
disciplinas e/ou programas de incentivo voltados ao empreendedorismo, pois faz
com que o egresso sinta-se motivado e incentivado a ter o seu próprio negócio e
consequentemente a concluir sua graduação.
Há diversos arquivos bibliográficos no contexto de Educação Empreendedora
que facilitam o conhecimento no âmbito de empreendedorismo, com o intuito de
esclarecer-lhes dúvidas e também ensiná-los a gerir e a montar o seu próprio
negócio, porém, para o ensino superior, o conteúdo pode ser muito extenso e pode
exceder os limites de carga horária das disciplinas voltadas ao empreendedorismo.
Neste contexto, Rocha e Freitas (2014) elaboraram uma lista das principais
atividades educacionais de formação ao empreendedorismo, que podem contribuir
para o desenvolvimento e incentivo ao empreendedorismo para os administradores,
conforme o Quadro 3:
Quadro 3 - Principais métodos, técnicas e recursos pedagógicos no ensino de
empreendedorismo.
Métodos, Técnicas e
Recursos
Aulas expositivas
Visitas e contatos
com empresas

Plano de negócios

Estudos de casos

Trabalhos teóricos
em grupo

Aplicações
Transferir conhecimentos sobre o Empreendedorismo, as características
pessoais do empreendedor, os processos de inovação, fontes de recursos,
financiamentos e aspectos legais de pequenas empresas.
Estimular o network e incitar o estudante a sair dos limites da IES para
entender o funcionamento de mercado na vida real. Desenvolver visão de
mercado.
Desenvolver as habilidades de planejamento, estratégia, marketing,
contabilidade, recursos humanos, comercialização. Desenvolver a
habilidade de avaliação do novo negócio, analisando o impacto da inovação
no novo produto ou serviço. Construir habilidade de avaliar e dimensionar
riscos do negócio pretendido.
Construção da habilidade de pensamento crítico e de avaliação de cenários
e negócios. Desenvolver a habilidade de interpretação e definição de
contextos associados ao Empreendedorismo.
Construção da habilidade de aprender coletivamente. Desenvolver a
habilidade de pesquisar, dialogar, integrar e construir conhecimentos,
buscar soluções e emitir juízos de valor na realização do documento
escrito.
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Trabalhos práticos
em grupo
Grupos de discussão

Brainstorming
Seminários e
palestras com
empreendedores
Criação de empresa

Construção da habilidade de atuar em equipe. Desenvolver a habilidade de
planejar, dividir e executar tarefas em grupo, de passar e receber críticas
construtivas. Ampliar a integração entre o saber e o fazer.
Desenvolver a habilidade de testar novas ideias. Desenvolver a capacidade
de avaliar mudanças e prospectá-las como fonte de oportunidades.
Construção da habilidade de concepção de ideias, prospecção de
oportunidades, reconhecendo-as como oportunidades empreendedoras.
Estimular o raciocínio intuitivo para criação de novas combinações de
serviços ou produtos, transformando-as em inovações.
Transferir conhecimentos das experiências vividas por empreendedores
desde a percepção e criação do produto, abertura do negócio, sucessos e
fracassos ocorridos na trajetória empreendedora.
Transpor as informações do plano de negócios e estruturar os contextos
necessários para a formalização. Compreender várias etapas da evolução
da empresa. Desenvolver a habilidade de organização e planejamento
operacional.

Aplicação de provas
dissertativas

Testar os conhecimentos teóricos dos estudantes e sua habilidade de
comunicação escrita.
Desenvolver a habilidade de comunicação, interpretação, iniciativa e
Atendimento
resolubilidade. Aproximar o estudante do cotidiano real vivido nos
individualizado
pequenos negócios.
Trabalhos teóricos
Construção da habilidade de geração de conhecimento individualizado,
individuais
estimulando a autoaprendizagem. Induzir o processo de autoaprendizagem.
Construção da habilidade da aplicação dos conhecimentos teóricos
Trabalhos práticos
individuais, estimulando a autoaprendizagem. Estimular a capacidade
individuais
laboral e de auto realização.
Desenvolver habilidade de criatividade, persistência, inovação e senso de
Criação de produto
avaliação.
Desenvolver a habilidade do pensamento crítico e analítico, associando o
Filmes e vídeos
contexto assistido com o conhecimento teórico. Estimular a discussão em
grupo e o debate de ideias.
Desenvolver a habilidade de criar estratégias de negócios, solucionar
Jogos de empresas e problemas, trabalhar e tomar decisões sob pressão. Aprender pelos
simulações
próprios erros. Desenvolver tolerância ao risco, pensamento analítico,
comunicação intra e intergrupais.
Prover ao estudante teoria e conceitos sobre o Empreendedorismo.
Sugestão de leituras
Aumentar a conscientização do ato empreendedor.
Proporcionar ao estudante espaço de motivação e criação da nova
empresa, desenvolvendo múltiplas competências, tais como habilidades de
Incubadoras
liderança, organizacionais, tomada de decisão e compreender as etapas do
ciclo de vida das empresas. Estimular o fortalecimento da network com
financiadores, fornecedores e clientes.
Desenvolver habilidades de comunicação, persuasão e estratégia.
Competição de
Desenvolver capacidade de observação, percepção e aplicação de
planos de negócios
melhorias no padrão de qualidade dos planos apresentados. Estimular a
abertura de empresas mediante os planos
Fonte: Rocha; Freitas, 2014.

Com base no Quadro 3, é possível notar que existem inúmeras atividades que
podem ser abordadas pelas IES ao longo da graduação, para incentivar e identificar
o perfil dos administradores, em relação ao empreendedorismo
4. ANÁLISE DOS DADOS
O curso de Administração no Brasil teve início no ano de 1952, com a criação
da EBAP (Escola Brasileira de Administração Pública), fundada pela FGV, após a
Era Vargas. Na FATEB (Faculdade de Telêmaco Borba), o curso teve seu
nascimento e reconhecimento no ano de 2001, através da Portaria nº. 561 de 23 de
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janeiro de 2001, com 100 alunos matriculados. Sua procura foi cada vez mais
intensa e suas conquistas também, com conceito 3 no MEC, atualmente o curso
conta com 118 alunos matriculados e conquistou alguns reconhecimentos, entre
eles, no ano de 2014 e 2015, foi reconhecido como “Curso 3 Estrelas”, pelo Guia do
Estudante da Editora Abril e também a aluna egressa no ano de 2014 na
modalidade artigo conquistou o prêmio Belmiro Siqueira, sendo referência na área
de administração, visto que o mesmo é reconhecido pelo Conselho Federal de
Administração (CFA).
Desde a criação do curso, ele possui uma linha de desenvolvimento do
empreendedorismo com os alunos, tanto que em 2003, consolidou-se a ideia da
formatação da empresa Júnior (EJAF), para que os alunos pudessem promover
projetos e desenvolver o espírito empreendedor.
Atualmente, o curso permanece na mesma linha, visto que desde 2014, o
mesmo faz o uso de projetos interdisciplinares fomentando os alunos a questão de
empreender e desenvolver os critérios e desempenho do administrador. Em 2014,
aconteceu o projeto interdisciplinar voltado para desenvolvimento de produtos
sustentáveis no ramo automobilístico, fazendo com que os alunos ativassem o seu
pensamento crítico quanto à sustentabilidade do produto e da empresa, o que
também os fez colocar em prática o desenvolvimento do espírito empreendedor. Em
2015, houve o projeto interdisciplinar voltado para o Plano de Negócios, baseado no
modelo do SEBRAE, na criação de uma empresa fictícia que no ramo de limpeza
sustentável, onde os alunos seguiram um roteiro definido, quanto à elaboração
desde a missão e visão da empresa, quanto à formatação do fluxo de caixa, layout,
entre outros fatores que compõem qualquer organização.
4.2 COMPETÊNCIAS DO PERFIL EMPREENDEDOR
Em resposta ao primeiro objetivo específico deste trabalho, que foi descrever
segundo a literatura, as competências relacionadas ao perfil do empreendedor,
identificaram-se nove competências como sendo as essenciais no perfil do
empreendedor, segundo Dornelas (2005), um dos maiores autores da área. São
elas:
1. São visionários
2. São bem relacionados
3. Assumem riscos calculados
4. São dedicados
5. Planejam, planejam, planejam
6. São líderes e formadores de equipes
7. Sabem explorar ao máximo as oportunidades
8. São Independentes e constroem o próprio destino
9. Sabem tomar decisões
4.2 EXISTÊNCIA DAS COMPETÊNCIAS EMPREENDEDORAS
Para responder ao objetivo geral do trabalho, que foi identificar a existência
das competências relacionadas ao perfil empreendedor em acadêmicos de
administração, foi realizada uma pesquisa de campo com os acadêmicos do curso
de administração da FATEB, tendo por base as competências sugeridas por
Dornelas (2005).
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Nesse momento, os alunos foram questionados, de forma que eles pudessem
se auto avaliar, sendo assim, as questões não foram específicas, pois poderia
tornar-se uma pesquisa tendenciosa e acabar influenciando nas respostas.
A pesquisa contou com 111 acadêmicos a partir do 2º. ao 8º. período. Além
de realizar uma análise da amostra geral dentre os acadêmicos de administração, no
que se refere às competências do perfil empreendedor, foi possível identificar a
mudança dessas competências com o decorrer da graduação.
As figuras a seguir demonstram estas mudanças por turma. Vale ressaltar
que as mudanças ocorridas se dão em turmas diferentes, portanto, além da
mudança no perfil acadêmico conforme a evolução do curso, é fundamental também
considerar que tratam-se de quatro turmas distintas e que cada uma, por natureza,
possui um perfil diferente e expectativas diferentes ao que se refere a empreender, o
que pode justificar as mudanças ocorridas.
4.2.1 2º período de administração
Figura 1. Competências do empreendedor – 2º período.
Assumem Riscos Calculados
São visionários
Sabem explorar ao máximo as
oportunidades
São bem relacionados
São independentes e constroem o
proprio destino
Planejam, Planejam, Planejam
São líderes e formadores de equipes
São dedicados
Sabem tomar decisões
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Fonte: Elaborado pela autora, 2016.

A amostra coletada referente ao 2º período de administração contou com 36
alunos. Conforme a Figura 1 foi possível identificar que as duas competências mais
citadas foram: “assumem riscos calculados” e “são visionários”, sendo compostos
por 27 e 25 alunos, respectivamente, com relação às menos citadas, destacam-se:
“são dedicados” e “sabem tomar decisões”, compostos por 19 e 11 alunos,
respectivamente. No primeiro ano de graduação, é comum os alunos encontraremse mais motivados, mas em contrapartida, é notório que ainda não estão seguros
quanto às competências empreendedoras que fazem parte do desenvolvimento de
seu conhecimento administrador, como pode ser identificado nas competências
medianas encontradas, tais como: “planejam, planejam, planejam” e “são líderes e
formadores de equipes”, ambas compostas por 20 alunos.
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4.2.2 4º período de administração
Figura 2. Competências do empreendedor – 4º período.
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Fonte: Elaborado pela autora, 2016.

A amostra coletada referente ao 4º período de administração contou com 27
alunos. Conforme a Figura 2 foi possível identificar que as competências mais
citadas pelos acadêmicos foram: “são visionários”, “assumem riscos calculados”,
“são líderes e formadores de equipes” e “são dedicados”, sendo compostos por 17
alunos para a primeira competência e 16 alunos para as demais conforme citadas
anteriormente, e as menos citadas concentram-se em: “são independentes e
constroem o próprio caminho” e “sabem tomar decisões”, compostos por 10 e 5
alunos, respectivamente. Comparando as competências encontradas nos
acadêmicos do 4º período, com as competências encontradas nos acadêmicos do 2º
período, nota-se que ao decorrer de um ano de graduação, os acadêmicos
começam a desenvolver algumas competências empreendedoras que possuem
relação com o conteúdo desenvolvido no ensino de administração. Entretanto, notase que diminui o número de alunos que sabem tomar decisões, o que pode indicar
que eles ainda estão inseguros de suas decisões e também da implementação das
mesmas.
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4.2.3 6º período de administração
Figura 3. Competências do empreendedor – 6º período
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Fonte: Elaborado pela autora, 2016.

A amostra coletada referente ao 6º período de administração contou com 22
alunos. Conforme a Figura 3 foi possível identificar que as competências mais
citadas nesta etapa foram: “são bem relacionados” e “planejam, planejam,
planejam”, sendo compostos por 16 e 13 alunos, respectivamente, com relação às
menos citadas, destacam-se: “sabem explorar ao máximo as oportunidades” e
“sabem tomar decisões”, compostos por 8 e 6 alunos, respectivamente. Comparando
as competências encontradas nos acadêmicos do 6º período, com as competências
encontradas nos acadêmicos do 4º período, nota-se novamente uma mudança das
competências empreendedoras relacionadas ao perfil do administrador. Neste
período, nota-se ainda um índice mediano em relação às seguintes competências:
“são independentes e constroem o próprio caminho” e “são visionários”, compostos
por 12 alunos, “assumem riscos calculados” e “são líderes formadores de equipes”,
compostos por 11 alunos.
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4.2.4 8º período de administração
Figura 4. Competências do empreendedor – 8º período
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Fonte: Elaborado pela autora, 2016.

A amostra coletada referente ao 8º período de administração contou com 26
alunos. Conforme a Figura 4 foi possível identificar que as competências mais
citadas pelos acadêmicos foram: “são visionários” e “são dedicados”, sendo
compostos por 21 e 20 alunos, respectivamente, com relação às menos citadas,
destacam-se: “sabem explorar ao máximo as oportunidades” e “sabem tomar
decisões”, compostos por 13 e 6 alunos, respectivamente. Comparando as
competências encontradas nos acadêmicos do 8º período, com as competências
encontradas nos acadêmicos do 6º período, nota-se um aumento na auto avaliação
dos acadêmicos em relação às competências empreendedoras voltadas para o perfil
do administrador. Vale ressaltar que o índice de acadêmicos que “sabem tomar
decisões” diminui a cada ano, o que pode ser um fator a ser trabalhado com os
acadêmicos desde o início da graduação, onde encontram-se inseguros e assim
permanecem até concluir o curso.

IV Encontro de Pesquisa e VIII Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 26 e 27 de
outubro de 2017

4.2.5 Amostra geral
Figura 5. Amostra Geral
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Fonte: Elaborado pela autora, 2016.

Conforme a Figura 5 é possível identificar que a maior parte dos acadêmicos
afirma possuir quase todas as competências relacionadas ao perfil empreendedor,
entretanto, a competência que menos se destaca é “sabem tomar decisões”,
composta apenas por 28 dos 111 alunos entrevistados. Ainda foi identificado que
dos 83 alunos que não possuem esta competência, 53 não possuem interesse abrir
o próprio negócio, com isso, pode-se notar que eles possuem dificuldades na
tomada de decisão, sendo ela uma das competências essenciais no que tange o
perfil empreendedor, porém, estes mesmos alunos indicam que não possuem
interesse em ter o seu próprio empreendimento, o que confirma a falta da
competência para isso.
4.3 PAPEL DAS INSTUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR (IES)
Para avaliar se a IES incentiva o empreendedorismo entre seus alunos, foi
analisada a matriz curricular do curso de administração. Sendo assim, a matriz
dispõe das seguintes disciplinas, conforme o Quadro 4:
Quadro 4 - Grade curricular do curso de administração FATEB 2016.

Período

Disciplina

Carga Horária

1º Período

CONTABILIDADE GERAL I

72

1º Período

LÍNGUA PORTUGUESA

72

IV Encontro de Pesquisa e VIII Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 26 e 27 de
outubro de 2017

1º Período

MATEMÁTICA APLICADA

72

1º Período

TEORIA ECONÔMICA

72

1º Período

TEORIAS ADMINISTRAÇÃO I

72

2º Período

METODOLOGIA P CIENTÍFICA

72

2º Período

INTRODUÇÃO AO DIREITO

72

2º Período

PSICOLOGIA GERAL APLICADA

72

2º Período

CONTABILIDADE GERAL II

72

2º Período

TEORIAS ADMINISTRAÇÃO II

72

3º Período

ESTATÍSTICA APLICADA

72

3º Período

INFORMÁTICA APLICADA

72

3º Período

ADM.MAT. E RECUR.PATR. I

72

3º Período

ADMINISTRAÇÃO DE R.H. I

72

3º Período

DIREITO EMPRESARIAL E TRIBUTÁRIO

72

4º Período

ECONOMIA BRASILEIRA

72

4º Período

FILOSOFIA P ÉTICOS

72

4º Período

ORGANIZAÇÃO S MÉTODOS

72

4º Período

ADM. MAT. RECUR. PATR. II

72

4º Período

ADMINISTRAÇÃO DE RH II

72

5º Período

CONTABILIDADE DE CUSTOS

72

5º Período

ADM. MERCADOLÓGICA I

72

5º Período

ESTÁGIO SUPERVISIONADO I

80

5º Período

SOCIOLOGIA GERAL APLICADA

72

5º Período

EMPREENDEDORISMO

72

5º Período

LOGÍSTICA E CADEIA DE SUPRIMENTOS I

72

6º Período

MATEMÁTICA FINANCEIRA

72

6º Período

PESQUISA OPERACIONAL

72

6º Período

PESQUISA E ANÁLISE MERCADO

72

6º Período

ADM. MERCADOLÓGICA II

72

6º Período

ESTÁGIO SUPERVISIONADO II

80

6º Período

LOGÍSTICA E CADEIA DE SUPRIMENTOS II

72

7º Período

ECONOMIA INTERNACIONAL

72

7º Período

ADM. DA PROD.E OPER. I

72

7º Período

ADM.FINANC. E ORÇAM. I

72

7º Período

ESTÁGIO SUPERVISION. III

80

7º Período

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO EMPRESARIAL

72

7º Período

TÓPICOS AVANÇADOS EM ADMINISTRAÇÃO I

72
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7º Período

TCC I

80

8º Período

GESTÃO Q PRODUTIVIDADE

72

8º Período

ADM. PRODUÇÃO E OPER. II

72

8º Período

ADM. FINANC. E ORÇ. II

72

8º Período

ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV

80

8º Período

TÓPICOS AVANÇADOS EM ADMINISTRAÇÃO II

36

8º Período

ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

72

8º Período

TCC II

80

Fonte: FATEB (Faculdade de Telêmaco Borba), 2016.

Com base no Quadro 4, é possível identificar que a Instituição de Ensino
Superior FATEB trabalha com a disciplina Empreendedorismo, onde a mesma é
lecionada no 6º período, com o total de 72 horas aula.
Em outro ponto, os alunos foram questionados para verificar se, na sua
percepção, a Instituição incentiva o empreendedorismo no decorrer da graduação,
sendo assim, o questionamento foi realizado da seguinte forma: “minha faculdade
incentiva o empreendedorismo durante a graduação, através de disciplinas,
palestras e programas relacionados ao tema”. Dentre os 111 entrevistados, 68
alunos disseram que a instituição incentiva o empreendedorismo e 43 relataram o
contrário. Com base nesses dados, pode-se dizer que a instituição contribui para o
desenvolvimento e incentivo do empreendedorismo durante a graduação, visto que
possui a disciplina e programas relacionados ao tema.
4.4 ÍNDICE DE INTERESSE DOS ALUNOS
Para responder um dos objetivos específicos do presente estudo, que foi
identificar o índice de interesse dos acadêmicos em administração para tornarem-se
empreendedores, os alunos foram indagados da seguinte forma: “ao sair da
faculdade, pretendo abrir meu próprio negócio”. Sendo assim, conforme a Figura 6 é
possível observar a quantidade de alunos interessados em tornar-se empreendedor.
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Figura 6 - Índice de interesse para tornar-se empreendedor
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Fonte: Elaborado pela autora, 2016.
Fonte: Elaborado pela autora, 2016.
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Analisando as respostas dos acadêmicos de administração, no que diz
respeito ao seu interesse em tornar-se empreendedor após a conclusão do curso,
apenas 43 dos 111 alunos entrevistados disseram que possuem interesse em abrir o
seu próprio negócio. Dentro desta amostra, o maior número de acadêmicos
interessados faz parte do 2º período, sendo composto por 18 alunos. Os demais
períodos são compostos por 9, 7 e 9 alunos, respectivamente.
É notório que o índice de acadêmicos interessados cai durante a graduação,
porém, conforme destacado anteriormente, trata-se de acadêmicos e perfis
diferentes, entretanto, pode-se notar que a maior parte dos futuros administradores
não possui interesse em ter o seu próprio negócio. Não podemos afirmar que este
índice seja devido à falta de incentivo da Instituição, visto que a mesma é bem
conceituada pela maior parte dos acadêmicos, mas o que pode ser destacado é a
falta da existência de algumas competências essenciais relacionadas ao perfil
empreendedor, o índice de interesse está atrelado ao perfil e não ao incentivo, neste
caso.
Ainda analisando a Figura 6, é possível notar que o índice de interesse dos
alunos cai um pouco mais no 6º período, onde recentemente eles trabalham com a
disciplina de empreendedorismo, porém, não pode ser afirmado que isso influencia
no seu interesse ou desinteresse, visto que os acadêmicos avaliados neste período
possuem um perfil diferente dos demais avaliados nos outros períodos. Vale
ressaltar que nesta fase eles possuem a experiência de alinhar suas teorias com a
prática e pode ser neste momento que eles possuem uma visão mais aprofundada
sobre o seu próprio perfil, que pode acarretar no baixo índice de interesse para
tornar-se empreendedor.
5. CONCLUSÃO
Esta pesquisa teve como objetivo geral identificar a existência das
competências relacionadas ao perfil empreendedor em acadêmicos de
administração, especificamente buscou-se descrever, segundo a literatura, as
competências relacionadas ao perfil empreendedor, bem como identificar o índice de

IV Encontro de Pesquisa e VIII Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 26 e 27 de
outubro de 2017

interesse dos acadêmicos em administração para tornarem-se empreendedores e
também identificar a contribuição da Instituição de Ensino Superior no incentivo ao
empreendedorismo. Para alcançar os objetivos desta pesquisa, foi realizado um
estudo de caso na Instituição de Ensino Superior FATEB (Faculdade de Telêmaco
Borba). A Instituição possui atualmente 118 acadêmicos de administração
matriculados, cuja amostra da pesquisa foi composta por 111 do total de alunos
matriculados neste curso.
O trabalho fez uso de pesquisa exploratória e descritiva para realizar o
levantamento bibliográfico, sendo esta fase, contribuinte para o melhor
conhecimento sobre o tema abordado. Utilizou-se especialmente o autor Dornelas
(2005), que mais contribuiu para o desenvolvimento deste estudo.
A análise dos dados foi realizada sob o caráter quali-quantitativo, visto que foi
elaborado e aplicado um questionário fechado e realizada uma análise destes dados
coletados. Os resultados obtidos apontaram que os acadêmicos de administração
possuem as competências relacionadas ao perfil empreendedor, bem como estes
mesmos acadêmicos avaliaram a Instituição de Ensino Superior FATEB de forma
positiva, visto que a mesma incentiva o empreendedorismo ao longo da graduação e
também foi possível identificar que a maior parte dos acadêmicos em administração
não possui interesse em se tornar empreendedor.
Portanto, conclui-se que por mais que a instituição incentive o
empreendedorismo com o decorrer da graduação, os acadêmicos não possuem
interesse em seguir nesta área, visto que a maior parte deles não é dotada da
competência “sabem tomar decisões”. Cabe como sugestão, que a Instituição faça
uma análise longitudinal das competências empreendedoras existentes nos
acadêmicos de administração, desde o início, até o final da graduação, com mais
programas e incentivos voltados ao empreendedorismo, onde o acadêmico possa
trabalhar em grupo e também possa criar e aprimorar a sua segurança em relação a
sua tomada de decisões, pois, uma vez que o acadêmico sente-se seguro de si, o
mesmo pode ter uma visão diferente e mais aprimorada do caminho que quer seguir
e, com isso, também estará mais seguro e familiarizado com suas próprias
competências desenvolvidas. Neste sentido, pesquisas futuras podem ser
desenvolvidas para dar sequência nesta problemática, além de investigar a evolução
de cada turma durante a sua graduação.
Desta forma, a pesquisa atingiu os objetivos a que se propôs e, em resposta
ao problema imposto para a execução desta pesquisa, os acadêmicos de
administração da Instituição de Ensino Superior da Faculdade de Telêmaco Borba
detêm as competências inerentes ao perfil empreendedor, entretanto não possuem,
em sua maioria, interesse em tornarem-se empreendedores.
.
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RESUMO
Nota-se que nos últimos anos, tem-se um elevado número pessoas
realizando o processo de aquisição de micro franquias no cenário econômico
nacional, com isso a relação do total de franquias no mercado aumentou
consideravelmente no cenário nacional, o presente artigo tem como finalidade
analisar quais são as principais vantagens e desvantagens da abertura de micro
franquias no mercado brasileiro.Para isso torna-se crucial entender determinados
fatores que determinam o crescimento avançado deste tipo de negocio, tais como,
demonstrar o crescimento da micro franquia no mercado brasileiro, estabelecer a
diferença entre franquia e micro franquia, comparar os riscos em comparação
com um investimento próprio em micro empresas. De acordo com o SEBRAE
(2011), cerca de 30% das micro e pequenas empresas encerram suas atividades
comerciais, antes dos dois primeiros anos de mercado, já as franquias e micro
franquias apresentam um numero dez vezes menor que as micro e pequenas
empresa, sendo assim apenas 3% das franquias se fecham nos dois primeiros
anos de mercado.
Palavras chave: Implantação; Micro franquias; Mercado Brasileiro.

ABSTRACT
It is noteworthy that in recent years, there has been a large number of people
performing the process of acquisition of micro-franchises in the national economic
scenario, with the result that the ratio of total franchises in the market increased
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considerably in the national scenario, analyze the main advantages and
disadvantages of opening micro-franchises in the Brazilian market. For this
reason, it is crucial to understand certain factors that determine the advanced
growth of this type of business, such as, to demonstrate the growth of microfranchise in the Brazilian market, establish the difference between franchise and
micro franchise, compare the risks compared to an investment in micro
companies. According to SEBRAE (2011), about 30% of micro and small
companies stop their commercial activities, before the first two years of the
market, since franchises and micro franchises are ten times smaller than micro
and small companies, with only 3% of the franchises closing in the first two years
of the market.
Key-words: Implemetation, micro-franchise, Brazilian market

1. INTRODUÇÃO
Com o avanço do ramo franquias no mercado brasileiro, surge um novo
segmento no próprio setor, as micro franquias, sendo ele mais atrativo que
franquias maiores, não exigindo um investimento tão alto e tornando se uma
forma de negocio mais rentável a baixo custo e abrindo as portas para algo
inovador e pratico.
Com a crise econômica brasileira nos últimos anos as oportunidades de
emprego decaíram, com isso houve a exigência de buscar novas oportunidades e
com isso a abertura do próprio negocio ficou ainda mais perto de ser
concretizada. Logo o desenvolvimento das micro franquias torna-se tão
importante, pois as mesmas possibilitam a geração de renda com menos riscos e
com baixo investimento inicial.
2. METODOLOGIA
A metodologia utilizada no presente artigo consiste em analisar o que é
uma micro franquia e quais são as principais vantagens e desvantagens na
criação de uma, levando em consideração pesquisas bibliográfica.
3. DESENVOLVIMENTO
3.1. ORIGEM DO SISTEMA DE FRANQUIAS
Historicamente as praticas comercias similares ao sistema de franquias
começaram em meados do século XII em Londres na Inglaterra, de forma o que
pode ser considerado como franquias originaram nos EUA após a guerra civil,
quando as empresas de maquinas de costura s
Singer estabeleceu uma nova rede de revenda (PORTAL DO
FRANCHISING, 2016). O sistema de franquias não resultou de momento de
criativo de uma só pessoa, e sim se originou a partir da solução encontrada por
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diversos empresários para melhorar os problemas que encontravam em seus
negócios, assim esse modelo de negocio vem servindo de modelo para outros
mercados. A evolução das franquias vem acontecendo de forma simples e
natural, paralelamente a globalização dos negócios.
O sistema de franchising vem aumentado desde seu inicio, de tal forma a
melhorar e consolidar a relação “ganha-ganha” entre os franqueadores e
franqueados.
3.2. CONCEITUANDO UMA FRANQUIA
Muitas pessoas querem abrir seu próprio negocio e também conquistar a
tal da independência financeira, isso é um sonho para a maior parte da população
brasileira, que quer o crescimento comercial, entretanto, de acordo com (SOUZA,
2016) para se criar uma marca no mercado a maior preocupação das futuras
empresas, é com qual publico alvo a mesma deve focar, em como realizar o
marketing necessário para que incentive o mesmo, a comprar o seu produto em
questão, e mesmo assim muitas das pequenas empresas não conseguem se
manter no mercado, pois não realizam um plano ou estratégia de negocio. Para
MOREIRA (2013), muitos jovens querem abrir o seu próprio negocio, essa
vontade é um desejo de 50% dos jovens na atualidade, o mesmo comentou sobre
o assunto em uma entrevista ao programa televisivo “Pequenas Empresas &
Grandes Negócios”. Muitas dessas pequenas empresas apontam grandes
dificuldades em seu inicio, sendo que orientadas a procurarem o sistema de
franquias, devido a sua segurança e controle de sua marca, pois a mesma já esta
consolidada no marcado nacional e dependendo no mercado internacional
também.
3.3. FRANCHISING/ FRANQUIA
Conforme a lei 8.955/94, que diz respeito à Franquia Empresarial, a mesma
diz que o modelo é um sistema onde um franqueador concede o direito de uso de
sua marca ou patente ao franqueado, com isso o mesmo tem o direito de
distribuição exclusiva ou semi exclusiva dos produtos ou serviços por ele
fornecidos. Conforme (PÉRSICO; PAULO, 2013) o franqueador também pode tem
o direito de uso de tecnologia da implantação e administração do negocio e
sistemas operacionais aplicados pelo franqueador, isso mediante o pagamento
direto ou indireto sem se caracterizar um vinculo empregatício.
A paridade entre micro e pequenas empresas, o sistema de franquias
garante a formação, a viabilização e a sobrevivência, devido ao sistema ser
vinculado a uma empresa principal, porem permite-se que as mesmas continuem
independentes na pratica, sendo donos dos seus próprios negócios. (CHERTO,
1988).
3.4. Franquia X Negócio próprio
De acordo com SOUZA (2016) torna-se de suma importância para o
empreendedor comparar as vantagens fornecidas sobre o negocio próprio e uma
micro franquia levando em consideração fatores como o marketing necessário
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para a empresa, sua localização, ponto de venda, qual é o seu público alvo,
viabilidade de um plano de negócios e com isso analisar a viabilidade da
instalação da mesma.
3.5. CARACTERÍSTICAS DE UMA FRANQUIA
De acordo com (SCHWARTZ 1994), uma franquia estruturada deve conter
algumas características, conforme a tabela abaixo, Sendo elas:
Figura 1 - Estrutura de uma franquia

Fonte: Persico, 2013 adaptado pelo autor.

Ao comprar um sistema de franquias, o franqueado tem um sistema de
negocio já implementando e que em algum lugar já apresentou resultados, isso
faz que o franqueado corra menor risco de perca em seu negocio, com isso, o
risco é menor que uma empresa ou microempresa, chegando à possibilidade de
risco a zero. Nesse sistema de negocio o franqueado tem que estar disposto a
abrir mão de sua tomada de decisões, pois a maior parte de todas as decisões no
comercio vira dos padrões estabelecidos pela franqueadora.
A franqueadora por outro lado, oferecera o apoio imprescindível para a
abertura da empresa, como por exemplo, a escolha da localização de
atendimento, inauguração e principalmente o treinamento para a equipe, onde
capacitara a equipe para representar uma rede já existente no comercio nacional
e/ou internacional.
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De acordo com CHERTO (1998), o sistema de franquias é analisado como
um método alternativo, que oferece vantagens e desvantagens, tanto para o
franqueador como para o franqueado, conforme a tabela abaixo vê algumas das
vantagens e desvantagens dos mesmos.
Figura 2 - Vantagens e desvantagens do Franchising

Fonte - Adaptado de Silva(2015)

Para que o franqueado tenha uso exclusivo da marca, o mesmo deve
respeitar os critérios acima citados conforme (PÉRSICO; PAULA, 2013). Para
PÉRSICO e PAULA (2013) toda e qualquer atividade comercial, existe riscos que
dentro do sistema de franquias, só cabe ao franqueador enfrentar e buscar
respostas para cada desafio.
De acordo CHERTO (1988) a assistência técnica e orientação sobre o
negocio são fornecidas de forma constante pelo franqueador, enquanto existir a
relação com o mesmo, de modo geral, essa assistência inclui, as instalações
prediais, projetos arquitetônicos, e expansões, gestão de estoque, e tudo que diz
respeito à geração de recursos, os treinamentos são de suma importância, pois
através dele, a nova equipe pode passar a credibilidade adquirida, para seus
clientes assim levando o nome da franquia por todos os lugares. Ao se investir em
um sistema de franquias algumas características são essenciais para o
empreendedor ter sucesso em seu negocio tais como:
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3.5.1. Baixo custo
Um dos fatores que tendem a conquistar os investidores nas micros
franquias, são os baixos custos de investimento inicial necessários para a
implementação das mesmas, em sua maioria não passando de R$ 120 mil
(MOREIRA,2013).
3.5.2. Propostas inovadoras
De acordo com MOREIRA (2013) negócios inovadores são considerados
mais atraentes para o público jovem, por tanto deve se investir em novas
tecnologias propondo ideias diferentes das tradicionais incentivando ao mesmo
uma busca pelo novo e também novos conhecimentos.
3.5.3. Mercado dinâmico
No começo de todo e qualquer empreendimento, pode-se existir grandes
dificuldades tanto na gestão e principalmente nas finanças do negocio recéminaugurado, devido ao crescimento do sistema de franquias no Brasil os
empresários viram, que esse método de comercio ocasiona resultados almejados
e prosaicos devido a sua consolidação no mercado (SILVA, 2015). Todos os
mercados tem alguma novidade a cada dia, e, além disso, os mesmos precisam
se renovar constantemente, os jovens têm apelado para que os segmentos sejam
cada vez mais inovadores. Conforme a entrevista da Lyana ao programa
televisivo Pequenas empresas & Grandes negócios (MOREIRA, 2013):
“Os jovens são engajados, buscam por
aperfeiçoamento o tempo todo, novos conhecimentos,
pesquisam muito sobre assuntos de seu interesse e
podem trazer muitos insights para o franqueador”
Atualmente a melhor forma de se obter organização, investimentos de
baixo risco menos dispendiosos, e com uma maior expectativa de sucesso são os
sistemas de franquia, pois os mesmos atuam como uma influente ferramenta de
marketing, baseando-se em formas mais vantajosas de negociação e
comercialização de produtos visando um crescimento do mercado. (KWASNICKA
2009, p. 163).
4. DESEMPENHO FRANCHISING
Com o passar dos anos o sistema de franquias adquiriu corpo, com isso,
gerou se resultados expressivos na economia brasileira, o crescente numero de
redes franqueadas no Brasil, desde o numero total de unidades espalhadas,
quantidade de funcionários diretos e indiretos, e também a evolução financeira,
em 2015 teve um aumento de 8,3% do faturamento em relação ao ano anterior,
gerando um montante de R$139,593 bilhões de acordo com a ABF (2015).
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Os segmentos que tiveram maior participação no faturamento anual, foi o
setor de Negócios, Serviços e outros varejos com 21,1%, em segundo do ramo
alimentício com 20% do faturamento, e terceiro o setor de Esportes, Saúde,
Beleza e Lazer com 18%.
Figura 3 - Composição do faturamento por setor

Fonte: ABF(2015)

Em relação à quantidade de numero de redes franqueadoras o montante
subiu de 2.942 para 3.073 tendo um percentual de 4,5 % de crescimento, com o
crescimento do numero de redes franqueadoras também se tem um aumento no
numero de unidades das redes, podemos dizer que o percentual cresceu mais de
10,1% em um ano, pois em 2014 se tinha 125.641 unidades para o ano de 2015,
esses números aumentaram para 138.343 unidades franqueadas, com esse
numero bem expressivo de 12.702 unidades abertas, sendo 14,7% maior que no
ano anterior, ao contrario do fechamento que ocorreu em apenas 4,4% das
unidades no segmento de franquias segundo a ABF (2015).
A distribuição das unidades franqueadoras no âmbito nacional consiste em
40 % dos municípios, que possuem pelo menos uma franquia totalizando 2243
municípios que contem esse tipo de comercio, no total de 5570 municípios
distribuídos ao longo dos 26 estados e o Distrito Federal. Com isso podemos
perceber que na região Sudeste tem-se a maior concentração de franquias no
mercado brasileiro, sendo 71,4% do total de unidades franqueadas no Brasil,
constituindo que o estado que mais apresenta franquias no território nacional é o
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estado de São Paulo com 53,3% do total das franquias abertas na região
Sudeste.
Em 2015 o setor de franquias criou mais de 90 mil vagas de emprego,
ultrapassando o ano de 2014 que criou apenas 67 mil empregos. Em 2015 as
redes de franquias que mais foram inauguradas, foi a de perfumaria e cosméticos
curitibana “O Boticário”, seguida da rede alimentícia “Subway”, e em terceiro lugar
a rede alimentícia “Cacau Show”, conforme podemos observar na figura 3.
Figura 4 - Classificação das marcas mais inauguradas em 2015

Fonte: ABF (2015)

A franquia com maior numero de lojas ao redor do mundo é o “Subway” com
33.749 filiais. (INSTAGRAM, 2017)
5. FRANQUIAS X MICROFRANQUIAS
As franquias podem ate ser pequenas, mas estão cada vez mais se
agigantando no mercado brasileiro, pelo critério fundado pela Associação
Brasileira de Franchsing, todo e qualquer investimento menor que R$ 80 mil, tem
a característica de uma microfranquia, tendo 386 marcas abertas no âmbito
nacional, de acordo com o Sr.Edson Ramuth, diretor de Microfranquias da ABF:

“As microfranquias precisam atender os mesmos
princípios do setor de franquias em geral. O que muda
é o valor do investimento. de RS 5 mil para R$ 80 mil,
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isso aconteceu em maio desse ano e é baseado no
Produto Interno Bruto (PIB) per capita do país. É
considerada microfranquia aquela que responde por
três vezes o PIB per capita no Brasil, que está hoje na
faixa de US$ 12,5 mil. São marcas que crescem 25%
ao ano, enquanto o setor de franchising como um
todo cresce 16%”. (Site FDBE, NEXION)

A razão para todo esse desenvolvimento permanece na nova
representação da população brasileira, o que não falta é espaço para que o setor
de franquias e, sobretudo das microfranquias que se desenvolva por aqui,
enquanto isso nos Estados Unidos as franquias respondem por 10% do PIB, por
aqui o percentual é de apenas 1%.
O Brasil está se virando, um país da classe média e analises mostram que
53% da população, têm o anseio de ter um negócio próprio, os departamentos de
serviços e educação, além daqueles volvidos para beleza e de serviços limpeza e
manutenção do lar estão entre os mais buscados.
A principal diferença entre a micro franquia e a franquia está no valor do
investimento, pois nas franquias tradicionais o custo pode chegar até a um milhão
de reais, enquanto na micro franquia o valor varia entre 5 a 80 mil. Esta é uma
oportunidade para quem não tem conhecimento em gestão de negócios, já que irá
ganhar apoio e treinamento do franqueador como explica a vice - presidente da
ABF, Cristina Franco “o brasileiro tem um empreendedorismo nato, de quem já
passou por muitos problemas e a micro franquia abre portas para que essas
pessoas possam tanto complementar a renda, como fazer do mercado a base de
sustento da família”. Com esta nova divisão de franquias, o aspecto dos
investidores também alterou o que antes permanecia em poder exclusivamente
dos grandes empresários e pessoas com grandes fortunas, hoje esse ramo
comercial, está no alcance de empreendedores que conseguiram ao longo de
alguns anos pouparem algum dinheiro ou até mesmo que recebeu dinheiro de
aposentadoria, ter a oportunidade entrarem no mundo dos negócios. (Site Portal
Brasil, 2017)
4. CONCLUSÃO
De acordo com as informações contidas neste trabalho, podemos observar
um grande crescimento do sistema franquias no Brasil, com isso, gerou se
resultados expressivos na economia brasileira, o crescente numero de redes
franqueadas no Brasil, desde o numero total de unidades espalhadas, quantidade
de funcionários diretos e indiretos, e também a evolução financeira, em 2015 teve
um aumento de 8,3% do faturamento em relação ao ano anterior, gerando um
montante de R$139,593 bilhões de acordo com a ABF (2015).
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A principal diferença entre a micro franquia e a franquia está no valor do
investimento, pois nas franquias tradicionais o custo pode chegar até a um milhão
de reais, enquanto na micro franquia o valor varia entre 5 a 80 mil. Esta é uma
oportunidade para quem não tem conhecimento em gestão de negócios, já que irá
ganhar apoio e treinamento do franqueador como explica a vice - presidente da
ABF, Cristina Franco “o brasileiro tem um empreendedorismo nato, de quem já
passou por muitos problemas e a micro franquia abre portas para que essas
pessoas possam tanto complementar a renda, como fazer do mercado a base de
sustento da família”.
Com esta nova divisão de franquias, o aspecto dos investidores também
alterou o que antes permanecia em poder exclusivamente dos grandes
empresários e pessoas com grandes fortunas, hoje esse ramo comercial, está no
alcance de empreendedores que conseguiram ao longo de alguns anos pouparem
algum dinheiro ou até mesmo que recebeu dinheiro de aposentadoria, ter a
oportunidade entrarem no mundo dos negócios.
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GESTÃO ESTRATÉGICA NA PEQUENA EMPRESA: ESTUDO DE
CASO DE UMA PADARIA NO SUL DO PAÍS
Mary Ane Aparecida Gonçalves1, Ana Laura Canassa Basseto2, Jaqueline de Matos
Silva3, Mariane Bigarelli Ferreira4, José Guilherme de Paula do Rosário5

Área de Concentração: Engenharia de Produção
Grupo de Trabalho: Gestão da Qualidade

RESUMO
O índice de mortalidade da pequena empresa no Brasil é elevado devido a falta de
formação e informação dos empresários. Neste contexto o planejamento estratégico
vem ser a função primordial dentro da organização que visa alcançar seus objetivos e
garantir a continuidade do negócio. O objetivo geral deste artigo foi realizar uma
análise de cenários em uma padaria localizada no sul do Brasil. Foi realizada uma
análise de cenários com propostas de medidas estratégicas mais assertivas. Foi
analisada a prestação de serviços no atendimento ao cliente, a prestação de serviços
de marketing, o posicionamento dos recursos humanos, a prestação de serviços de
gestão do ambiente, o conteúdo referente a prestação de serviços de Planejamento
de Produção e a prestação de serviços do administrativo financeiro.
Palavras-chave: Gestão da qualidade, gestão estratégica, matriz SWOT, padaria.

ABSTRACT
The mortality rate of small business in Brazil is high due to lack of training and
information of entrepreneurs. In this context, strategic planning is the primary function
within the organization that aims to achieve its objectives and ensure business
continuity. The general objective of this article was to perform a scenario analysis in a
bakery located in the south of Brazil. Scenarios were analyzed with proposals for more
assertive strategic measures. It was analyzed the provision of services in the customer
service, the provision of marketing services, the positioning of human resources, the
provision of environmental management services, the content related to the provision
of Production Planning services and the provision of services of the financial
administration.
Key-words: Quality management, strategic management, SWOT matrix, bakery.
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1. INTRODUÇÃO
Para Fogolin (2015) no Brasil, dos 1,2 milhões de novos empreendimentos
formais abertos anualmente 99% são constituídos por micro e pequenas empresas e
empreendedores individuais (SEBRAE, 2011), os quais disputam o mercado entre si
e com grandes empresas nacionais e multinacionais.
Neste contexto o planejamento vem ser a função primordial dentro de uma
organização que vise alcançar seus objetivos de forma ordenada, necessitando de
informações adequadas para cada tipo de planejamento para um melhor
direcionamento. O planejamento visa organizar o fortalecimento e crescimento da
organização focando na missão e alcançando dentro do planejado a visão desejada.
Controlando e adequando suas funções de acordo com o necessário, pois o
planejamento é continuo. Dessa forma, pode-se até mesmo antecipar necessidades
enxergadas.
Segundo Fogolin (2015) ter um negócio próprio é o sonho de muitos
brasileiros. O que se inicia como um sonho pode, contudo, se tornar um
pesadelo. Segundo pesquisa divulgada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística) no dia 27/08/2012, com base em informações de
2010, de cada 100 empresas abertas no Brasil 48 encerraram suas atividades
em até 3 anos. De acordo com esta pesquisa, de um total de 464.700
empresas que iniciaram suas atividades em 2007, 76,1% continuavam no
mercado em 2008, 61,3% sobreviveram até 2009 e apenas 51,8% ainda
estavam abertas em 2010, ou seja, quase metade (48,2%) fechou as portas.
Segundo o SEBRAE, serviço de apoio à pequena e média empresa, entre as
principais razões para a mortalidade precoce das empresas estão a falta de
planejamento e o descontrole da gestão. Entre os erros mais comuns dos
empresários está o fato de se copiar modelos de negócio já existentes, na
tentativa de reproduzir o que já se pratica sem qualquer tipo de inovação. Isso
pode até trazer um resultado a curto prazo, contudo tende a não funcionar no
médio e longo prazo. Não existe nada de errado em se inspirar em modelos
de negócio que tenham sucesso. O empreendedor deve, contudo, aplicar um
grau mínimo de inovação no produto ou serviço que está sendo oferecido
afim de criar um mínimo de diferenciação em relação aos seus concorrentes
(FOGOLIN, 2015).

O objetivo geral deste artigo foi realizar uma análise de cenários em uma
padaria localizada no sul do país, para atingir este objetivo foram definidos os objetivos
específicos (a) analisar a prestação de serviços no atendimento ao Cliente, (b) analisar
a prestação de serviços de marketing, (c) analisar o posicionamento dos recursos
humanos, (d) analisar a prestação de serviços de gestão do ambiente, (e) analisar o
conteúdo referente a prestação de serviços de Planejamento de Produção, (f) analisar
a prestação de serviços do administrativo financeiro.
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1 Planejamento Estratégico
O Planejamento estratégico é um processo que abrange toda a organização,
sua visão é de longo prazo, contudo permite estabelecer objetivos e metas para o
alcance da visão de futuro no curto prazo. Há planejamentos estratégicos com espaço
temporal de cinco anos assim como há planejamentos estratégicos para trinta anos,
isto depende do porte da empresa.
Segundo Santos (2011) o planejamento estratégico entrou nas empresas no
século XXI, devido a diversas crises como disparada do preço do petróleo, escassez
de matéria-prima e energia, recessão econômica, entre algumas outras. Foi aí então
que se sentiu a necessidade de um novo processo de planejamento estratégico, o
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qual surgiu com a finalidade de manter as empresas numa boa posição, mesmo diante
destes problemas (ANDREUZZA, 2008).
A base do planejamento estratégico é a escolha de um negócio, um produto ou
serviço destinado a um mercado ou a um cliente. À medida que a empresa cresce, as
práticas de planejamento estratégico evoluem para dar sustentação ao seu
desenvolvimento. A entrada em novos mercados, a criação de novos produtos ou o
aprimoramento da competitividade e dos sistemas internos passam a ser decisões
dos planos estratégicos (NETO, 2012).
O planejamento estratégico da produção é um instrumento de grande
importância para garantir a sobrevivência da empresa e criar condições estratégicas
para atingir os objetivos da sua missão. Reduzir os riscos e manter a competitividade
no mercado é função primordial deste instrumento de gestão. A alta direção da
empresa deve definir no longo prazo os produtos ou serviços que serão oferecidos
aos seus clientes, as melhorias permanentes, inovações e o redirecionamento do
negócio, visando a sua permanência e sobrevivência no mercado global (ESCORSIM,
2006).
Desenvolver soluções eficientes e eficazes, para vencer as ameaças e
aproveitar as oportunidades advindas do ambiente em constante processo de
mutação, é desafio contínuo para empresas, gestores e ciências ligadas à gestão, que
buscam melhorias dos métodos já existentes e por vias de fato, desenvolvem novos
métodos, que são testados, implantados, transferidos tecnologicamente e discutidos
(BARSZCZ, 2007).
Para Santos (2011) um bom planejamento estratégico garante às organizações
uma melhoria em seu desempenho (PICININ, 2008), e além disso, gera uma certa
competitividade entre as empresas, não apenas em seus produtos como também em
seus serviços. O planejamento estratégico também possui a função de gerar à
empresa uma projeção de perspectiva de crescimento e desenvolvimento, em
qualquer setor que seja.
Para que um planejamento estratégico tenha sucesso, deve-se estar atento a
qualquer fator que venha ameaçar o objetivo geral e os específicos, ou mesmo ter
estratégias imediatas para os ocorridos. Também, atento às oportunidades que
venham surgir no seu ramo ou mesmo em outro que sua atuação possa servir como
opção ou mesmo se aperfeiçoar nessa área, caso a expectativa seja favorável.
As empresas e seus gestores, que de alguma maneira se engajam em ações voltadas
ao desenvolvimento sustentável, necessitam de um modelo que possibilite gerir estas
ações de forma estratégica para propiciar a sua sustentabilidade (BARSZCZ, 2007).
2.2 Pesquisa de Mercado
As inovações são constantes de tal forma, que fica difícil acompanhar o futuro
sem estudá-lo, mesmo com estudo sabe-se que é incerto, pois previsões são feitas
através de informações coletadas do passado, que nem sempre seguem uma lógica,
e sim pode ser modificado por um fato decorrente do presente (MAXIMIANO, 2000).
O austríaco Joseph Alois Schumpeter (1883 – 1950) é reconhecido como um
dos maiores economistas do século XX. Sua obra destacou-se por introduzir a
importância da inovação tecnológica no desenvolvimento da economia capitalista. Em
seu livro A Teoria do Desenvolvimento Econômico (publicado primeiramente em 1911
e posteriormente traduzido para o inglês em 1934) o autor apresenta inicialmente uma
economia sem inovação, na qual a sociedade vive um fluxo “fluxo- circular”, uma
repetição constante de um ciclo sempre idêntico a si mesmo, no qual são todos ao
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mesmo tempo compradores – com o propósito de produzir e consumir e vendedores
(SCHUMPETER, 1934, p.26. Nas palavras do autor:
Segue-se, pois, que, em qualquer lugar do sistema econômico, uma
demanda está, por assim dizer, esperando solicitamente cada oferta e que,
em nenhum lugar do sistema econômico, há mercadorias sem
complementos, ou seja, outras mercadorias em posse de pessoas que
desejam trocá-las pelos bens anteriores, sob condições empiricamente
determinadas. Do fato de que todos os bens encontram um mercado,
segue-se novamente que o fluxo circular da vida econômica e fechado, em
outras palavras, que os vendedores de todas as mercadorias aparecem
novamente como compradores em medida suficiente para adquirir os bens
que manterão seu consumo e seu equipamento produtivo no período
econômico seguinte e no nível obtido até então, e vice-versa
(SCHUMPETER, 1934, p. 27-28).

Segundo Schumpeter (1934), no fluxo circular da vida econômica, cada um
produz a quantidade necessária, de acordo com o conhecimento empírico baseado
nas experiências passadas e com as circunstâncias dadas. Podem ocorrer, porém,
mudanças na atividade econômica, ou seja, mudança nos dados. Nesse caso, os
indivíduos se adaptam às mudanças, assim que forem percebidas, continuando a
agir conforme circunstâncias dadas.
Por outro lado, Schumpeter defende que apesar do fim de toda produção
ser a satisfação das necessidades, não é, a rigor, por esta maneira que as inovações
surgem. Todavia, “é o produtor que, via de regra, inicia a mudança econômica, e os
consumidores são educados a ele, se necessário; são, por assim dizer, ensinados
a querer coisas novas, ou coisas que diferem em um aspecto ou outro daquelas que
tinham o hábito de usar” (SCHUMPETER, 1934, p.76).
Como um viés da pesquisa marketing, a pesquisa mercadológica é um
elemento que tende mostrar a realidade no sentido de diminuir ou eliminar os
possíveis investimentos que possibilitem perdas de lucratividade, tempo e esforços
da equipe e do investidor. Ela deve ser entendida como aspecto fundamental, sendo
uma forma de registro e orientação da realidade da empresa ao administrador, para
que ele possa tomar decisões corretas, na busca de melhores resultados (RUTTER,
2003).
Fazer pesquisas sobre determinados acontecimentos que podem influenciar
no seu ramo de atuação ou mesmo em outro seguimento que se deseja atuar, se
tem maior clareza nas tomadas de decisões, assim faz-se projeções com maior
segurança. Na tomada de decisões não basta apenas informações corretas para se
decidir, ela deve ser completada por um raciocínio correto. O mesmo é muito
importante para que seus objetivos sejam alcançados conforme o planejado, assim
ficando sempre um passo a frente dos concorrentes que não se adequarem às
exigências (MAXIMIANO, 2000).
Citado por Zucchi et al, 2010, Para a execução da pesquisa, devem-se
seguir algumas etapas, primeiramente a coleta dos dados, após seu
processamento, análise e interpretação. Na coleta de dados faz-se o recolhimento
dos dados no campo. Sendo a etapa mais crítica da pesquisa, também a que mais
está sujeita a erros e atrasos, onde o controle da execução das tarefas planejadas
é fundamental, para evitar erros e retrabalho. O processamento, a análise e a
interpretação compreendem-se na transformação dos dados em informações. Nesta
etapa são verificados o preenchimento dos instrumentos, a codificação e digitação
das respostas com uso de estatísticas e de computadores (MATTAR, 2001).
Para Maximiano (2000) para permanecer no mercado, devem-se seguir
muitas tendências que vieram para ficar e revolucionar o mundo, e outras que estão

IV Encontro de Pesquisa e VIII Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 26 e 27 de
outubro de 2017

de passagem, mas afeta o meio de atuação. Já a tecnologia que sempre está em
constante evolução, deve-se adequar para não ter um futuro incerto. Sempre se
buscam informações de fontes seguras e relevantes do passado e do presente, para
ter base para projetar-se ao futuro, porém deve-se ficar atento, existem muitos
ocorrentes que possam vir acontecer e afetar o planejamento. A qualidade já não é
um diferencial e sim uma obrigação. Atendimento, foco no cliente, fidelização,
reconhecimento de seus colaboradores sim pode ser considerado um diferencial,
pois a cada passo que conhecer melhor os clientes e colaboradores, pode-se
antecipar ações para melhor satisfazê-los.
2.3 Plano de Marketing
Para Rodrigues et al (2010) a estratégia de marketing descreve a forma que a
empresa atingirá seus objetivos de marketing. Esta estratégia envolve a seleção e a
análise dos mercados–alvos e a criação e manutenção de um composto de marketing,
apropriados para satisfazer as necessidades desse mercado. Também é dentro desta
estratégia que a empresa irá obter vantagens competitivas e ter um diferencial com
relação aos outros concorrentes. Utilizando o composto mercadológico da melhor
forma possível podem-se ter produtos com mais qualidade do que os concorrentes,
preços mais coerentes com o nível de qualidade, seus métodos de distribuição mais
eficientes quanto possível, as promoções mais eficazes na comunicação com os
consumidores e públicos alvos (FERRELL; HARTLINE 2005).
De acordo com Kwasnicka (1995) qualquer organização que tenha chance de
sucesso no mercado de atuação, antes de tudo deve saber as áreas que fazem parte
seu nicho, se crescente e decrescente, onde se quer chegar, com essas informações
pode-se estar preparado para o alcance de seus objetivos de forma prudente e
consciente. Pois, sem essas respostas ficará difícil um planejamento adequado, e sem
um planejamento adequado fica incerta sua ascensão no mercado. Segundo sem
objetivos traçados, não tem como medir o desempenho, pois não se tem metas, por
consequência sem esses fatores não há razão para permanência no mercado.
Em muitos pequenos negócios, o que se vê são estratégias não deliberadas
sendo praticadas com sucesso, muitas vezes em função da visão do empresário, de
seu brilhantismo pessoal no mapeamento de oportunidades de mercado pouco
exploradas ou mesmo na aleatoriedade de ter conseguido resultados positivos com
sua empresa, por ter aproveitado uma conjuntura particularmente favorável. E, vale
frisar, via de regra nestas pequenas empresas não existe um Plano de Marketing
formal, escrito e utilizado por todos (SILVA, 2001).
Para Kotler (2003) o marketing é definido como um processo social e de gestão,
pelo qual os indivíduos e grupos obtêm o que necessitam e querem através da criação,
oferta e troca de produtos e valores com outros, ou seja, trata-se de um processo que
visa satisfazer as necessidades das partes através das trocas. Qualidade é essencial
para manter e conquistar clientes internos e externos, a mesma é um investimento
desde que traga algum tipo de beneficio, como economia de recursos materiais,
clientes satisfeitos, etc. Ela pode ser aplicada a qualquer área da organização, desde
o chão de fábrica até os níveis superiores, podendo trazer economia para ambas as
partes e maior grau de satisfação a seus clientes e colaboradores (RODRIGUES et
al, 2010).
Satisfazendo clientes e colaboradores, à organização terá maior chance de
alcançar os objetivos propostos, em consequência disso, o lucro vem por si só. Às
vezes não tanto quanto programado, mas se ambos estiverem satisfeitos já é um
ótimo sinal de comprometimento.
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O plano de marketing mostra detalhadamente as ações necessárias para
executá-lo, que através de sua estrutura assegura que todas as informações
pertinentes sejam consideradas e incluídas. Leva-se em consideração que um bom
plano de marketing, segundo Ferrell e Hartline (2005) deve ser: abrangente, flexível,
consistente e lógico. As etapas que compõem a estrutura do Plano de Marketing são:
sumário executivo, análise da situação, análise SWOT, metas e objetivos de
marketing, implantação de marketing, avaliação e controle. (FERRELL; HARTLINE,
2005), a seguir descritos (RODRIGUES et al, 2010).
Existem variáveis que se tem certo grau de controle, outras são impossíveis de
controlar, pois não dependem somente de um fator e sim de um todo como a evolução,
leis que nunca param. Porém sempre se deve estar atento às tendências do ramo,
buscar inovações, pois com essas informações criam estratégias mais eficientes para
se posicionar no mercado de atuação ou numa eventual oportunidade.
2.4 Posicionamento da Pequena Empresa no Mercado
Segundo estatísticas do SEBRAE, 2009, em cada três novas empresas apenas
uma irá prosperar, além da falta de preparo dessas empresas se esconde a falta de
um planejamento adequado na execução do negócio.
Para Silva (2001) o tema tem grande atualidade, tanto pela importância
quantitativa das pequenas empresas na economia nacional, como pelo peso que
estas empresas podem ter nas políticas de desenvolvimento do Brasil, à semelhança
do que tem ocorrido em outros países do assim chamado "primeiro mundo"
especialmente Japão, Alemanha e Itália. Estes países, bem como os EUA,
desenvolveram políticas específicas para este setor da economia, reconhecendo sua
capacidade de absorção de mão-de-obra, especialmente num momento em que a
globalização, aliadas a novas tecnologias, têm gerado o assim chamado "desemprego
estrutural" (DOMINGOS, 1995, p.48).
Vender o melhor produto não é garantia de sucesso, é preciso que seu público
alvo saiba o que está sendo oferecido, para tanto é necessário um plano de marketing
adequado que identifique quais os meios mais certeiros para atingir determinada
clientela.
Dentro do cenário nacional podemos observar muitas empresas que
prosperaram em estado de estagnação devido a falta de um planejamento estratégico
mais agressivo que otimize seu crescimento adequado, bem como uma pesquisa de
mercado com seus clientes e público alvo.
A maioria das empresas pequenas carece de uma administração mais
agressiva por serem instituições familiares que vão passando de pai para filho e
acabam sendo governadas sem a estrutura adequada.
O ambiente organizacional é feito principalmente de mercado, concorrência e
muitos outros elementos, onde todos oferecem ameaças e oportunidades: conjuntura
econômica, ação do governo, mudanças tecnológicas e várias outros fatores que
obrigam o empreendedor a monitorar constantemente. Quanto mais rápidos e mais
complexos esses elementos ou mais rápida a mudança, mais necessário se torna o
planejamento estratégico (NETO, 2012).
Segundo Silva (2001) quando consideramos que 98,3% das empresas
registradas no Brasil são de micro ou pequeno porte, compondo um número de cerca
de 3,5 milhões de firmas, e que estas correspondem por 43% da produção nacional e
por 59,4% da mão-de-obra ocupada (SEBRAE, 1995, p.8), percebe-se a importância
em se estudar mais este mercado.
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Em grande parte das organizações, principalmente micro e pequenas
empresas tal processo estratégico é praticamente inexistente, onde os objetivos não
estão claros e as estratégias são criadas com base na intuição, acarretando no
fechamento de muitas destas empresas. Baseado neste cenário, os gestores estão
dando maior importância a gestão estratégica, encarando-a como uma ferramenta
indispensável para manter-se competitivo no mercado (BORGES, 2010).
No Brasil, confirmando esta ligação entre “emprego e pequena empresa”, há
várias campanhas do SEBRAE a favor deste setor, sempre divulgando-o como
fundamental na geração de empregos (DOMINGOS, 1995, p.45-48). Um bom
exemplo recente é o "Programa Brasil Empreendedor", iniciado em 1999, composto
por uma série de iniciativas, desenvolvidas pelo SEBRAE e pelo Governo Federal, em
prol do treinamento e desenvolvimento de novos empreendimentos e da capacidade
empreendedora, inclusive com o fornecimento de crédito - há uma dotação de oito
bilhões de Reais (SILVA, 2001).
No cenário atual, as organizações no mundo todo vêm enfrentando um clima
constante de mudança nos negócios. Muitas estão se reestruturando devido aos
novos desafios, e as incapazes de se adaptar enfrentam sérios problemas de
sobrevivência. A despeito da relevância do tema, diversas pesquisas revelam que a
maioria das iniciativas de mudança fracassa. O envolvimento de pessoas talentosas
e comprometidas conduzindo a mudança, com substanciais recursos alocados a esse
esforço e altos interesses em risco, não garante a eficácia dessas mudanças. Daí a
importância da busca de ferramentas que auxiliem o gestor nesse inevitável e
arriscado processo (PINTO, 2009).
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A padaria analisada está localizada na região sul do Brasil. A mesma possui
um espaço de 150m² de área de venda, a padaria já atende cerca de 1.000 clientes
por dia, e conta com mais de 1.800 itens de produtos e serviços variados. A
panificadora investe principalmente em food service e conveniência, diferenciais que
andam agradando os clientes que a visitam - que variam entre moradores e
trabalhadores da região. Um dado que comprova esse interesse é o aumento de 30%
do movimento da clientela, depois que a Padaria assumiu o ponto de venda.
O serviço de food service tem grande saída no café da manhã, e isso se deve
ao grande movimento de funcionários e moradores da região, que buscam começar o
dia já com uma alimentação. Há ainda uma expectativa de aumento da clientela, pois
nos próximos dias ainda serão entregues por volta de 200 apartamentos no quarteirão
do empreendimento. Outra aposta é o serviço de almoço expresso que a padaria
pretende investir.
Dentro dos processos de RH da empresa existe uma consultora responsável
que visita a loja semanalmente, realizando as entrevistas, dando treinamentos e
fazendo todo o acompanhamento do desenvolvimento da equipe.
Aos funcionários são ofertados como benefícios vale transporte, sendo que a
maioria reside próximo a loja para facilitar a locomoção, lanche pela manhã e almoço,
sendo desconto legal do almoço o valor mensal de R$10,00 em folha, 6 pães
diariamente para a família, e para os empregados do período da tarde com exceção
do almoço mantem-se os demais benefícios.
Todos tem plano de carreira dentro da empresa, tendo direito a participação
nos resultados caso se destaque após o período de experiência de 3 meses.
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As atendentes que se destacam são selecionadas para serem treinadoras das
demais (Anjo da guarda), as quais ficam responsáveis por integrar as novatas e
trabalhar ajudando a equipe de maneira que o cliente seja atendido com excelência.
A análise SWOT é um instrumento que visa recolher informações e dados
importantes para ter o conhecimento de quais são as forças e fraquezas (internos) e
as oportunidades e ameaças da empresa (externo). Segue tabela com o cenário
analisado:
Tabela 1 – matriz SWOT de uma empresa de Panificação
PONTOS FORTES
-Região privilegiada,
-Ótima localização por estar situada dentro
de uma área comercial próximo a
restaurante e horti-fruti,
-Atendimento de público A,
-Fabricação própria,
-Pessoal antigo comprometido e motivado,
-Grande fluxo de produção,
-Degustação e marketing todos os dias no
turno da tarde e eventualmente da manhã,
-Processo produtivo otimizado pela prépesagem.

OPORTUNIDADES
-Fluxogramação de processos,
-Delegar responsabilidades,
-Monitorar o processo (controles, checklist),
- Incorporar sistemas de gestão mais
avançados,
-Intercâmbio entre profissionais de outras
unidades a fim de estabelecer um padrão de
atendimento,
-Aumentar o mix de produtos inserindo a
linha gourmet de confeitaria,
-Organizar melhor as vascas e gôndolas,
-Distribuição adequada de tarefas conforme
o cargo,
-Caixinha de sugestões,
-Aumentar o mix de produtos inserindo a
linha gourmet de confeitaria,
-Melhorar os padrões higiênico-sanitários.
Fonte: Dados da pesquisa.

PONTOS FRACOS
-Pessoal de atendimento destreinado, desmotivado
no turno da manhã,
-Processos desestruturados (atendentes fazem tudo
e não tem responsabilidades delegadas o que
ocasiona fácil desvio dos problemas, ninguém é
culpado),
-Processos descontrolados, não existe um controle
rígido, a estagiária faz alguns controles quando pode
mas não é cobrada por isso e não é feito controle,
-Estrutura desorganizada,
-Alta rotatividade no atendimento;
-Condições higiênico-sanitárias deficiente dentro da
lanchonete,
-Pessoal insuficiente para limpeza,
-Produção não acompanha saída de produtos da loja,
faltam produtos,
-Não ter uma pessoa treinada fixa no café o qual é
uma área estratégica dentro da padaria e deixa muito
a desejar,
-A produção não acompanha as saídas,
-Na sessão de horti-fruti frutas pelo chão,
-Produtos sem identificação tanto nas vascas e
prateleiras quanto nas exposições de café e outros.
AMEAÇAS
-Liderança sem perfil (executam tarefas operacionais,
não motivam, dão ordens diretas),
-Segurança alimentar é uma grande responsabilidade
da empresa e precisa de um profissional específico
para tal, não deve ser delegada a estagiário,
-Não tem técnico ou designado de saúde e segurança
do trabalho, nem mapeamento de riscos,
-Não tem sinalização relativa a saúde e segurança do
trabalho, não tem EPI suficiente,
-Setor de carnes não consta no RADAR*,
-Bebida alcoólica misturada com refrigerante, na
mesma geladeira,
-Não atender a legislação (ANVISA-RDC nº 216, de
15 de setembro de 2004) no que diz respeito a
distribuição de alimentos nas prateleiras, descarte de
produtos.

*RADAR: Programa de qualidade desenvolvido pela empresa em que só é possível a resposta sim ou
não.

IV Encontro de Pesquisa e VIII Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 26 e 27 de
outubro de 2017

A Padaria oferece oportunidade para os funcionários que se destacam,
oferecendo auxílio financeiro para os funcionários de mais tempo de empresa em
cursos não relacionados ao setor, e bolsas de 100% para cursos relacionados a
atividade da empresa que agreguem conhecimento para a padaria.
Oferece oportunidades e desenvolve as pessoas, sendo comum dentro das
lojas observar cargos de liderança e gerência sendo assumidos por colaboradores
que iniciaram sua carreira nos níveis operacionais e hoje estão em níveis táticos.
A Padaria ganha destaque pela vasta gama de produtos oferecidos; dentre, os
que têm mais saída são: Trouxinha de Abacaxi, Romeu e Julieta, Bolo de Bagaço de
Laranja, e as variadas tortas vendidas no local.
Além dos próximos investimentos já previstos no plano de negócio, ainda estão
inclusas modificações físicas, que ainda serão feitas, para a padronização do espaço
aos moldes propostos pelo serviço de engenharia.
A equipe de trabalho de atendimento está desmotivada, tendo uma grande
rotatividade nesse setor, principalmente pelo horário da manhã. Sendo muito
cansativo para as mesmas realizar os processos de atendimento e cuidar da
manutenção da limpeza na loja, sendo observadas falhas nos processos de divisão
de tarefas desse turno, e falta de disciplina em diversos aspectos.
A liderança peca em não delegar tarefas corretamente para a equipe, se
concentrando na maior parte do tempo em serviços operacionais quando deveria
delegar mais e atentar-se a detalhes de suma importância para o seu posto e para o
bem da empresa e da equipe.
A maior dificuldade colocada pelas atendentes e administrativo com relação ao
software de gerenciamento é sua deficiência em alguns momentos com
compartilhamento, não sendo muitas vezes transferido no mesmo momento os dados
do caixa para o financeiro atrapalhando no processo de fechamento, também foi
citado o problema da paralisação total do software deixando toda a operação
comprometida tendo que ser controlada através de notinhas manuais no caso de
travamento do software.
No setor de produção constatou-se uma equipe mais antiga e comprometida
com o trabalho, com perspectivas de crescimento e planejamento que vão ao encontro
com os objetivos da padaria.
É utilizado a ferramenta Radar, questionário que auxilia no controle de
qualidade dos produtos expostos nas dependências da loja e sua manutenção, esta
atividade é realizada diariamente pela estagiária de alimentos que permanece na loja
das 9h à 16h, sendo como essencial ser aplicada regularmente às 9h da manhã e às
14h da tarde para um melhor controle, constatou-se que a ferramenta não tem sido
aplicada com pontualidade devido a carga de tarefas da responsável.
Também é realizado o controle de rupturas para atender melhor a demanda e
calcular a curva ABC de vendas dos produtos mais vendidos e perdas.
É aplicado também um controle de produção e check-list pela supervisão.
O RH está trabalhando no desenvolvimento das lideranças como uma ação prioritária,
as colaboradoras envolvidas mostraram-se interessadas e comprometidas com o
processo, espera-se uma melhor postura e disciplina das mesmas diante das
diversidades do dia-a-dia na loja e uma melhor liderança da sua equipe. Com o
andamento dos processos poderá ser observado se está ou não surtindo mudança.
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4. CONCLUSÃO
O segmento de panificação é de extrema relevância na geração de empregos
e renda em nível regional e nacional, sendo fundamental na promoção do crescimento
econômico e na melhoria das condições de vida da população. Segundo SEBRAE, as
micro e pequenas empresas são responsáveis por 52,2% dos 94 milhões de empregos
com carteira assinada no setor privado, respondendo por 20% do PIB nacional.
Porém, de acordo com pesquisa realizada pelo SEBRAE (2005), a taxa de mortalidade
das empresas brasileiras é de 46,7% no segundo ano de existência, 53,4% e 62,7%
para, respectivamente, o terceiro e quarto ano de existência (FOGOLIN, 2015).
Devido à globalização e novas tecnologias, a comunicação e as informações
estão próximas e ágeis entre gestor e clientes, que por sua vez estão mais exigentes
e deixando o mercado acirrado. Portanto, é de suma importância a implantação de um
planejamento estratégico, tanto para entrar no mercado quanto para permanecer,
visando sempre atingir o público-alvo. No entanto, muitos empresários ainda não
usam essa ferramenta de forma adequada, ou por falta de informações necessárias
ou válidas, para que possam levar a uma decisão com maior coerência, alguns por
falta de hábito de planejar antes de tomar determinadas decisões importantes no seu
empreendimento. Dessa forma, poucos sabem que o planejamento pode e deve ser
reposicionado de acordo com as necessidades enxergadas pelo gestor, assim
podendo deixar o empreendimento adequado às solicitações exigidas pelos clientes.
Conclui-se com esta análise de cenários que o caso estudado vem ao encontro
da realidade da maioria das pequenas e médias empresas, que apesar de não ter
estruturado um planejamento estratégico prospera em sua atividade, uma vez que a
empresa estudada possui um grande leque de produtos e preocupa-se com o controle
de qualidade, bem como oferece um tratamento satisfatório aos seus colaboradores
apesar de todas as adversidades.
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A IMPLEMENTAÇÃO DO ORÇAMENTO DE CAIXA EM UMA
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RESUMO
Este presente trabalho teve por objetivo principal a implementação do orçamento de
caixa em uma organização de gêneros alimentícios, localizada na cidade de
Reserva- PR. A Microempresa teve início de suas atividades em março de 2016,
constatou-se a necessidade de criação de um método eficaz para controlar a saúde
financeira da mesma. Organizou-se um fluxo de caixa durante o mês de junho a
agosto de 2017, após foi feito análise de dados com a pesquisa bibliográfica
elaborada e o resultado obtido. Buscou-se criar um sistema orçamentário na
empresa, auxiliando no planejamento estratégico e na execução das tomadas de
decisões, a fim de se evitar prejuízos futuramente e obter uma rentabilidade maior
dentro da organização.
Palavras Chave: Orçamento de Caixa, Planejamento Estratégico, Trabalho em
Equipe.

ABSTRACT
This work has as main objective the implementation of the cash budget in a foodstuff
organization, located in the city of Reserva-PR. Microenterprise started its activities in
March 2016, and it was necessary to create an effective method to control its
financial health. A cash flow was organized during the month of June to August of
2017, after data analysis was done with the bibliographic research elaborated and
the result obtained. It was sought to create a budget system in the company, helping
in the strategic planning and the execution of the decisions, in order to avoid losses
in the future and to obtain a greater profitability within the organization.
Key-words: Cash Budgeting, Strategic Planning, Teamwork.

1. INTRODUÇÃO
A administração financeira tem por objetivo principal, maximizar os lucros para
os proprietários, gerenciando as atividades de forma que se reduzam gastos e
obtenham maior rentabilidade.
1
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A gestão financeira exige planejamento para o futuro, analisando a
organização sob diversos ângulos, assegurando que a empresa tenha um fluxo de
caixa positivo, auxiliando no processo de identificar e gerenciar riscos.
Orçamento de caixa é uma ferramenta de grande valia na gestão financeira,
esse sistema controla e prevê as entradas e saídas de dinheiro em um determinado
período dentro de uma organização.
Este método é de extrema relevância, serve como referência em relação aos
valores de entrada e aqueles que ainda serão obtidos durante o período avaliado.
Tem como objetivo principal avaliar os recursos disponíveis para suprir as
necessidades da organização, informando as possíveis faltas de dinheiro para
pagamento das despesas e avalia se há dinheiro sobrando, do qual pode ser
aplicado para que haja um retorno maior de lucros.
No entanto, mesmo o orçamento de caixa sendo uma ferramenta essencial
nas organizações, percebe-se que ainda é pouco utilizado.
Dessa forma, o presente artigo busca discutir como o orçamento de caixa
pode melhorar as relações das empresas, conseguindo diminuir problemas
financeiros, evitando imprevistos, estar preparado para enfrentar possíveis crises e
adquirir maior rentabilidade futuramente.
Uma Microempresa de produtos alimentícios foi o objeto de estudo, no qual
foram apresentados informações explicando como consiste a elaboração do
orçamento, evidenciando a sua grande importância, sendo que este é uma
ferramenta de sustentação do negócio, que contribui no desenvolvimento e tomadas
de decisões e assim implementando o orçamento de caixa dentro desta
organização.
2. METODOLOGIA
Com base nos pressupostos pesquisados e analisados durante a pesquisa
bibliográfica, o artigo trata de um estudo de caso realizado a partir da coleta de
dados entre os dias dois de junho com término em dois de setembro de 2017.
Realizou-se uma visita técnica na empresa objeto de estudo, observando a
atual situação financeira da empresa, através dos dados fornecidos pela
organização. Em seguida proposto implementação do orçamento de caixa, sua
execução dentro da empresa.
Finalizando com a comparação dos resultados obtidos com o método
orçamentário realizado dentro da organização e com a pesquisa bibliográfica feita
anteriormente.

3. DESENVOLVIMENTO
3.1 GESTÃO FINANCEIRA
A área de administração financeira é um nicho de mercado que oferece
vastas oportunidades de emprego, pois é importante nos mais variados tipos de
negócio, desde bancos até indústrias varejistas. (WESTON, 2000)
O gestor financeiro deve ser um grande estrategista, que dentre suas funções
deve analisar o quanto é viável a expansão da sua indústria, a escolha dos tipos de
títulos para financiar essa expansão, o estoque que a empresa pode carregar,
quanto de dinheiro deve ter em seu caixa e o quanto do lucro deve ser reinvestido
na empresa.
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•

•

Conforme Weston (2000), são atividades do administrador financeiro:
Previsão e planejamento: O gerente financeiro deve primeiramente elaborar
um plano financeiro, do qual retrate a realidade da empresa, construindo um
planejamento das atividades a serem realizadas.
Coordenação e controle: O gerente financeiro deve interagir com os
envolvidos da organização, mostrando suas tomadas de decisões, a fim de
garantir que todos realizem um trabalho em conjunto para se obter os
resultados finais.

3.1.1 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA NA DÉCADA DE 1990
No início deste século, a administração financeira passou a ser uma área
específica de estudos, enfatizando os aspectos legais das fusões, a formação de
novas empresas e as maneiras de se levantar capital. (HOUSTON, 1999)
Durante a década de 1930, a ênfase passou a ser as falências e concordatas,
liquidez das empresas.
Ao longo de 1940 e início de 1950, continuou-se a ensinar finanças como uma
disciplina descritiva, institucional.
No final da década de 1950, teve uma ampliação da análise teórica e o foco
da administração financeira se deslocou para as decisões administrativas com o
objetivo de maximizar o valor da empresa.
De acordo com Houston (1999), na década de 1990 continuou a vigorar o
foco na avaliação, mas a análise se expandiu para incluir a inflação e seus efeitos
sobre as decisões de negócios, a importância crescente dos mercados e das
operações globais, o grande aumento da tecnologia da computação.
A globalização dos negócios e o aumento da utilização da tecnologia da
computação, foram as duas tendências mais importantes da época.
3.1.2 A IMPORTÂNCIA DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
A administração financeira é importante em todos os tipos de negócio,
incluindo bancos, instituições financeiras, empresas industriais, comerciais e
também em instituições governamentais como escolas e hospitais. (HOUSTON,
1999)
A administração financeira é de extrema relevância no âmbito empresarial,
tem por objetivo melhorar os resultados apresentados pela empresa, gerando um
maior lucro para a organização. (WESTON, 2000)
Para uma correta administração financeira o ideal é visualizar a atual situação
da empresa, através de registros contábeis, fluxo de caixa, orçamento de caixa,
registros adequados que permitam realizar análises, planejamentos para melhorias
de resultados.
Segundo Weston, 2000, uma organização que não possua uma administração
financeira adequada, pode gerar grandes problemas, como:
• Não ter as informações corretas sobre o saldo do caixa, valor dos estoques
das mercadorias, valor das contas a receber e das contas a pagar, volume
das despesas fixas e financeiras. Isso ocorre porque não é feito o registro
adequado das transações realizadas;
• Não ter conhecimento se a empresa está tendo suas vendas transformadas
em lucro ou prejuízo.
As tendências históricas aumentaram em muito a importância da
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administração financeira, as decisões tomadas passaram a ser mais coordenadas e
o administrador financeiro tem responsabilidade pelo processo de controle.
(HOUSTON, 1999)
De acordo com Houston, 1999, as empresas estão mais preocupadas com o
planejamento financeiro, o que aumenta a importância da assessoria de finanças
nas empresas.
Desta forma, as implicações financeiras estão em todas as decisões de
negócios, sendo que todos os executivos necessitam ter um conhecimento básico
sobre a administração financeira, independentemente de suas áreas de
especialização.
3.2 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
Segundo Peter Drucker, o planejamento estratégico é um processo contínuo e
sistemático, pois possui um maior conhecimento possível acerca do futuro.
O planejamento estratégico é uma metodologia gerencial que estabelece a
direção a ser seguida pela organização. É o processo de analisar a organização sob
diversos ângulos, direcionando as ações de forma correta.
O planejamento estratégico geralmente é de responsabilidade dos níveis mais
altos da organização e diz respeito à formulação de objetivos e também a seleção
de ações a serem seguidos para sua consecução, levando em conta as condições
externas à empresa.
O processo de tomadas de decisões envolve riscos, deve organizar as ações
necessárias para a boa execução dessas tomadas de decisões, medindo os efeitos
que podem causá-las.
3.3 ORÇAMENTO DE CAIXA
Orçamento de caixa é o controle que prevê as entradas e saídas de dinheiro
em um determinado período dentro de uma organização.
Este método é de extrema relevância, serve como referência em relação aos
valores de entrada e aqueles que ainda serão obtidos durante o período avaliado.
Tem como objetivo principal avaliar os recursos disponíveis para suprir as
necessidades da organização, informando as possíveis faltas de dinheiro para
pagamento das despesas e avalia se há dinheiro sobrando, do qual pode ser
aplicado para que haja um retorno maior de lucros.
No entanto, mesmo o orçamento de caixa sendo uma ferramenta essencial
nas organizações, percebe-se que ainda é pouco utilizado.
Desta forma, o orçamento de caixa pode melhorar as relações das empresas,
conseguindo diminuir problemas financeiros, evitando imprevistos, estar preparado
para enfrentar possíveis crises e adquirir maior rentabilidade futuramente.

3.4 ANÁLISE DE RESULTADOS
Foi implementado na organização de gêneros alimentícios o orçamento de
caixa durante o período de 15 de junho de 2017 à 15 de agosto de 2017.
Observou-se dificuldade dos envolvidos para a execução do sistema
orçamentário, o que não gerou resultados tão satisfatórios para a empresa.
Houve dificuldades na questão de controle de fluxo de caixa, no planejamento
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e execução do mesmo. Essas falhas trouxe números que não eram exatamente
como havia ocorrido as entradas e saídas.
Depois de realizada a análise entre os resultados da pesquisa bibliográfica e
a implementação do orçamento de caixa na empresa, foi observado que o pouco
tempo de execução deste sistema orçamentário acabou não oferecendo tantos
benefícios como o pretendido para a organização.
Desta forma, deverá ser revisto os métodos utilizados, fazendo uma avaliação
dos pontos positivos e negativos, preparar melhor a equipe para que realizem
corretamente todos os dados, a fim de se obter um resultado satisfatório.
QUADRO 1 – Modelo Orçamento de Caixa
ORÇAMENTO DE CAIXA
CONTAS

JULHO – 15/06 à 31/07

AGOSTO - 01/08 à 15/08

1- ENTRADAS
Vendas à vista
Vendas à prazo
Outras Receitas
Total de Entradas
2 - SAÍDAS
Compras à vista
Compras à prazo
Salários
Impostos
Outros Pagamentos
Total de Saídas
SALDO INICIAL
(+) Total de Entradas
(-) Total de Saídas
(=) Saldo Final
Fonte: Elaborado pela Autora

4. CONCLUSÃO
Durante a realização do trabalho, assumiu-se o desafio de implementar um
sistema orçamentário dentro da organização, a fim de buscar envolvimento da
equipe de profissionais, fazer um planejamento estratégico correto das ações a
serem tomadas e assim aumentar o lucro da empresa.
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Consideramos, sem dúvidas que a realização do trabalho em equipe é o fator
de extrema importância para a execução desse sistema, observou-se no entanto,
dificuldades na concretização da atividade proposta, ocorreu algumas falhas
decorrentes de falta de diálogo entre os envolvidos e também o curto período que
realizou-se esse processo, não foi o suficiente para trazer um retorno satisfatório
como era o planejado.
No decorrer das diversas fases do trabalho, ficou evidente a falta de
pesquisas mais aprofundadas a respeito da implementação do orçamento de caixa,
houve dificuldades em encontrar informações consistentes e suficientes para
elaborar este sistema e também para analisar e avaliar os resultados que este já
trouxe para as organizações.
Desta forma, viabilizamos que os próximos pesquisadores busquem elaborar
o orçamento de caixa nas organizações em períodos mais longos, para que estes
possam ter resultados mais satisfatórios e também registrar todos os dados e
métodos utilizados, a fim de se contribuir para outras pessoas que venham a
pesquisar a respeito desse sistema orçamentário que é tão essencial para as
organizações e ainda pouco pesquisado.
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5s COMO FERRAMENTA DE GESTÃO
Rodrigo José Ferreira Lopes1 e Luiz Carlos Roberto2
Área de Concentração: Administração
Grupo de Trabalho: Administração Financeira e Orçamentária

RESUMO
Com a globalização e o aumento do comércio internacional, as empresas
necessitam de programas voltados para a qualidade, o método ou ferramenta 5s é
base para qualquer sistema de gestão da qualidade. O presente trabalho tem por
objetivo amostrar o método 5s como ferramenta de gestão da qualidade para as
organizações. A metodologia utilizada é o estudo bibliográfico, pesquisa aplicada
através de análise da literatura nas questões de qualidade, clientes e padrões de
organização. Os resultados da pesquisa nos mostra a importância do contexto da
qualidade, melhoria contínua com o uso de ferramentas, como o 5s. Por fim o
trabalho trás a implantação do método 5s, pois com o crescente avanço
mercadológico global, assim como a tecnologia, a qualidade também se tornou
obrigação para a sobrevivência das organizações.
Palavras-chave: Ferramenta de gestão, método 5S, qualidade.

ABSTRACT
With globalization and increased international trade, companies need quality-oriented
programs, the 5s tool or method is the basis for any quality management system. The
present work aims to sample the 5s method as a quality management tool for
organizations. The methodology used is the bibliographic study, applied research
through literature analysis on quality issues, clients and organizational patterns. The
results of the research shows us the importance of the context of quality, continuous
improvement with the use of tools, such as 5s. Finally, the work behind the
implementation of the 5s method, because with the growing global marketing, as well
as technology, quality has also become an obligation for the survival of
organizations.
Key-words: Management tool, 5s Method, Quality.

1. INTRODUÇÃO
Com a evolução do comércio internacional cada vez mais intenso, as
empresas que hoje atuam nesse mercado necessitam da aplicação de ferramentas
1

Docente e coordenador do Colegiado de Administração, Faculdade de Telêmaco Borba FATEB – e-mail:
<rodrigo_jfl@hotmail.comr>.
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que auxiliem no controle e disseminação da qualidade para se tornarem
competitivas e se manterem no mercado. Para tanto se faz necessário o
envolvimento de todo o capital humano presente e atuante nas organizações, pois é
através desse capital que as empresas obtêm seu diferencial.
Com produtos tecnologicamente parecidos, preços semelhantes e
concorrência implacável as empresas buscam através do pessoal e da qualidade se
sobressair com pontos positivos para seus clientes.
Contudo a qualidade não é algo assim tão fácil de conseguir, já que existem
muitas contradições e definições para o termo, e enquanto não existir uma
linguagem mais concisa no que tange a temática da qualidade haverá conflitos de
informações e conseqüentemente na busca pela qualidade (Garvin, 2002). Já que a
qualidade é conformidade para um e foco no cliente para outro e para um terceiro
ainda é estar de acordo com especificações, é logicamente preciso uma
condensação de todos esses conceitos unificando-os para então se chegar a um
conceito e definição universal.
Assim sendo ainda, a qualidade é muito fácil de ser sentida, pois quando
clientes compram algo e dizem que é bom, nota-se uma satisfação do cliente o que
faz perceber que o produto adquirido supriu sua necessidade por inteiro, encantou-o
ou até mesmo o surpreendeu de modo positivo.
Conseqüentemente as organizações que querem sobreviver no mercado
precisam criar um ambiente voltado para a qualidade, desde a recepção até a
expedição do produto, pensando não somente no cliente final, mas também no
cliente interno, aquele que está convivendo todos os dias e auxiliando para a
criação de um produto de qualidade que atinja as expectativas do mercado, pois
sem clientes não existe empresa.
Esse ambiente voltado para a qualidade vem desde e principalmente da alta
administração que se compromete juntamente com todos favorecer o ambiente para
a qualidade e antes de qualquer sistema de gestão ser refletido para sua posterior
implantação é primordial que a casa esteja dentro dos conformes, pois os sistemas
de gestão já vêm como continuação de processos, e isso fazem com que as
empresas se espertem cada vez mais para esse cenário.
Com isso pode-se dizer que o método 5S é um bom começo para dar um
espaço para a qualidade que tanto se fala hoje. Muitos pensam que o método 5S é
somente uma “faxina”, contudo vai muito além, pois o método deve ser adotado
como filosofia para a cultura organizacional. Através do método 5S as pessoas
podem exercitar desde o princípio de sua aplicação a autodisciplina da melhoria
contínua, pois um senso só pode ser trabalhado após o outro já implementado ou
de modo casado, favorecendo assim a aplicação dos demais sensos.
Contudo é necessária a participação das pessoas com vontade da mudança e
da evolução para um ambiente qualitativo, pois o autocontrole é uma característica
difícil de ser praticada e exige muita disciplina do profissional. A autodisciplina não é
somente ser educado com os outros no ambiente de trabalho, mas também ser
educado consigo, com a natureza, com o ambiente, com o seu trabalho
independentemente se existe mais alguém trabalhando junto, mas ser responsável,
ter padrões de suas tarefas para se auto-avaliar com modéstia e buscar cada vez
mais melhorar. Por isso o método vem se unir aos sistemas de gestão e demais
ferramentas, visando sempre a qualidade na prática das organizações favorecendo
não somente os clientes finais mas também os clientes internos.
Com o mercado altamente competitivo e globalizado como nos dias atuais, se
faz necessário que as organizações, tanto grandes, quanto pequenas, busquem o
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diferencial competitivo para se sobressair com relação aos concorrentes e se
destacar aos olhos de seus clientes de maneira especial. As empresas devem
evoluir com o menor tempo possível, visando sempre a eficiência e a eficácia em
tudo o que faz.
É fato, que se paga mais para ter uma maior garantia da qualidade do produto
ou serviço que está prestes a comprar. A qualidade hoje é um dos pontos cruciais
dentro de uma empresa, pois com a competitividade cada vez mais acirrada no
mercado global, as corporações devem buscar melhorias em seus padrões e ter
jogo de cintura para driblar os altos e baixos do negócio.
As ferramentas de qualidade existentes hoje ajudam a administração das
organizações a terem maior controle dos processos produtivos e com base em
dados mensuráveis propiciam ao gestor uma maior confiança e uma tomada de
decisão de modo mais correto.
Mediante a reflexão quanto à temática envolvida no presente artigo,
vivenciamos a seguinte problemática: Como é possível melhorar a qualidade
através da ferramenta 5s junto ao sistema de gestão da qualidade?
Este Artigo tem como objetivo geral apresentar a ferramenta e método 5s e
seus benefícios junto ao sistema de gestão da qualidade.
VIEIRA (2010) comenta que “Uma organização que não padroniza suas
atividades de rotina não poderá garantir qualidade do que faz.” A padronização das
tarefas é tão importante dentro de uma empresa quanto a gestão, pois a empresa
cria uma referencia em torno do padrão, se a empresa não estabelece padrões para
os serviços, os clientes estão condenados a receber produtos ou serviços com
características distintas, claro que cada pessoa tem seu jeito de fazer as coisas, por
isso a padronização. Uma empresa que não segue padrões, dificilmente conseguirá
controlar ou melhorar qualquer processo existente. Com a padronização a empresa
pode mensurar a satisfação de seus clientes e assim fazer melhorias em seus
processos. Somente através de padrões pré estabelecidos que as organizações
podem chegar a um nível de qualidade em que os seus clientes se fidelizem, para
isso devem expedir juntamente com o produto a segurança de que aquilo de fato
possui os requisitos desejados pelo cliente.

2. METODOLOGIA
A pesquisa possuiu natureza qualitativa em relação aos temas tratados, foram
realizadas pesquisas em literaturas cientificas e em artigos técnicos. Do ponto de
vista do objetivo, este estudo classifica-se como exploratório e em relação aos seus
procedimentos técnicos como bibliográfico, com base de dados, foram utilizadas
dissertações, livros, artigos e periódicos que abordassem o assunto, além de
consulta a sites correlacionados a gestão da qualidade, processos e ferramentas de
gestão (GIL, 1999; LAKATOS e MARCONI, 2000).

3. DESENVOLVIMENTO
3.1 Histórico da qualidade e sua evolução
Desde a Pré História pode-se observar que o homem, de um modo bruto já
pensava em qualidade, pois a partir do momento que ele descobriu uma ferramenta,
não se contentou mais. Buscava maneiras mais fáceis e melhores materiais para
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fazer instrumentos cada vez mais eficientes, para o trabalho e a caça, essa ação já
se caracterizava a busca pela qualidade.
Na Idade Média o processo era executado totalmente pelos artesãos, desde a
escolha da melhor matéria-prima como ele julgava até o repasse ao seu
consumidor. Com o aparecimento do tear mecânico deu-se a Revolução Industrial,
os trabalhadores executavam suas funções por até 16 (dezesseis) horas por dia em
condições precárias e ainda tinham de fiscalizar o material que produziam, de modo
a observar possíveis defeitos e fazer as correções necessárias.
Ford com a admissão da Administração Científica observada por Taylor adotou
a linha de montagem, visto que sua base era o da simplicidade. Surgiu então a
função do Inspetor de Qualidade, cuja função era ao final do processo fiscalizar e
avaliar os produtos ruins dos bons, através de alguns atributos que eram
observados, aferidos e testados conforme aborda Paladini:
A inspeção da qualidade é a atividade que objetiva, essencialmente,
detectar refugos ou defeitos, pela avaliação de uma ou mais características
de qualidade de uma peça, e o confronto destes com seus respectivos
padrões. Esta avaliação é feita de vários modos, consistindo, em geral, em
medições, ensaios, testes, exames visuais ou táteis, provas de produtos
desenvolvidos pelos sentidos do olfato ou paladar, estudo de sons, análise
de combinações etc. (PALADINI, 1990, p.58)

No entanto não se pode confundir a inspeção com o controle da qualidade,
que apesar de parecerem ser a mesma coisa na prática, teoricamente são distintos
e devido a isso a função dos inspetores não evoluiu até os dias de hoje. A inspeção
conforme Paladini (1990) é um check-up, se as peças estão de acordo ou não com
os padrões e determinações com que foram passados para produzir, fazer um
relatório com as discrepâncias percebidas.
Além disso, separar o que não está de acordo, já não é mais a função de um
inspetor, mas do controle de qualidade que envolve desde o começo da produção
com a prevenção de defeitos e erros e que se chegar ao final do processo um
produto em disparidade com os demais será retirado do lote, corrigido e se possível
ele voltará ao ciclo. Mas para se chegar a um controle de qualidade onde seu
objetivo é a vigilância para não ocorrer falhas, deve-se começar com a inspeção e
mantê-la sempre para se ter conhecimento do que está acontecendo, ir trabalhando
todas as etapas de correção de erros, até conseguir alcançar o controle da
qualidade, podendo-se confirmar em Paladini (1990, 180 p.) “de fato, a inspeção
gera informações para o Sistema de Controle de Qualidade”,
Com o passar do tempo a função do inspetor foi trocada pelos métodos
estatísticos. Que começaram ser usados por Shewhart quando desenvolveu os
fundamentos, procedimentos e as técnicas para o controle da qualidade no
processo produtivo, que deviam construir e ordenar as fases da tarefa, abrangendo
os insumos, produtos gerados e o andamento, para se entender as alterações e os
pontos a serem melhorados, visando ressaltar de modo simples esses aspectos,
surgiram os gráficos de controle que, devido ser um instrumento criado para
trabalhadores com um nível de instrução baixo, os gráficos deviam ser de fácil
construção e posterior utilização.
Contudo os gráficos ganharam campo e eram usados em tudo, porém como
enfeite nas paredes das fábricas, pois eram confeccionados, mas ninguém dava
muita importância, e faltando o bom entendimento desses gráficos de controle não
se conseguia fazer deles uma ferramenta real no monitoramento dos processos. “A
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eficácia de um gráfico de controle é medida pela rapidez com que esse dispositivo
detecta alterações no processo.” Diz Costa (2010, p. 19), ou seja, o efeito de um
gráfico desses pode ser avaliado pela agilidade que ele constata alguma não
conformidade em meio ao processo. Conseqüentemente os gráficos causaram
conflitos e então a tão sonhada qualidade tomou rumos distintos, no Japão ficou
conhecido como “Total Quality Control” ou Controle da Qualidade Total – TQC e nos
EUA passou a ser chamada de “Quality Assurance” ou Garantia da Qualidade.
Pode-se ainda observar que, os gráficos de controle, voltaram à tona e são
utilizados atualmente dentro das organizações, não somente ao “chão de fábrica”,
mas associados à outras ferramentas ele auxilia os gestores no entendimento das
falhas no processo para uma decisão assertiva.
A qualidade é a constante busca da satisfação daqueles que são a razão da
existência da empresa: os clientes. A garantia da qualidade para Campos (2004 p.
112) “é a função da empresa que tem como finalidade confirmar que todas as
atividades da qualidade estão sendo conduzidas da forma requerida.”, essa garantia
só se consegue através da administração, manutenção e controle freqüente de
modo correto e tenaz das atividades, com um pequeno detalhe, são de todas as
atividades por processo e projeto.
Essa garantia de qualidade não se refere à preços altos, pois existem produtos
com preços bem acessíveis à população e que possuem alto grau de qualidade. A
garantia é o consumidor saber que pode confiar, é seu voto de olhos fechados
naquele produto, que ele acredita que sua procedência não é duvidosa.
3.2 Qualidade: Conceitos e dimensões
Como falar sobre qualidade sem uma definição ou um conceito como base.
Bem se sabe que a qualidade não é muito fácil de definir, contudo pode se dizer
que é um conjunto de práticas, métodos, atributos e características associadas a
um produto que, assim o definem como um produto de qualidade.
Para Juran (1991), a qualidade são as características de algo que satisfazem o
cliente, vão de encontro às suas necessidades.
O conceito de qualidade de Juran tem foco no cliente, bem como que para
Deming (1994), a qualidade precisa atender às necessidades presentes e futuras
dos clientes, é a busca das necessidades do cliente e a uniformidade, nessa
mesma linha de raciocínio Feigenbaum (1994) diz que qualidade é um conjunto de
particularidades de bens de consumo e benefícios, que devem existir em todos os
setores pelo o qual o produto passa para obedecer às necessidades dos clientes, e
como se vê os autores acima citados, enxergam a qualidade com enfoque nos
clientes.
Em contrapartida Crosby (1994) fala que a qualidade é a concordância para
com a determinação dada. E para Abbott (1988) existem diferentes qualidades que
obedecem à diversidade na quantidade de propriedade esperadas em algo.
Como pode ser notado existem vários enfoques da questão sobre a definição
da qualidade, pode ser fácil de entendê-la e percebê-la, porém é difícil chegar a
uma definição ideal, pois não vêm de uma idéia, as definições apresentam-se
relativamente com metodologias e práticas interligadas. E para se entender melhor,
Garvin (2002) representou a qualidade em oito dimensões ou categorias.
1ª Dimensão: Desempenho
São as características para qual o produto foi desenvolvido, o desempenho também
se refere à vocação do produto em ser de fato eficaz.

IV Encontro de Pesquisa e VIII Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 26 e 27 de
outubro de 2017

2ª Dimensão: Características/Especificações
São características que diferem um produto de outro, os atributos dos produtos que
por algum motivo particular, o cliente se interessa por aquele produto. Pode ser
particularidades da engenharia daquele produto, que podem ter mais funções do
que aquela principal para qual o produto foi desenvolvido. Também entram nesta
dimensão as especificações do fabricante.
3ª Dimensão: Confiabilidade
Esta dimensão se refere à possibilidade do acontecimento de erros. Quanto menos
propício o produto for às falhas, maior confiabilidade no mercado ele conquistará. A
capacidade de o cliente comprar sem argumentar, com a certeza de que está
levando um produto de qualidade para a casa.
4ª Dimensão: Conformidade
Compete às organizações fazerem produtos com qualidade a partir de métodos. A
conformidade diz respeito ao quanto certo produto está de acordo com os padrões
estabelecidos.
5ª Dimensão: Durabilidade
Conservação, validade. Pode-se definir como sendo o prazo de validade de certos
produtos, pois diz respeito ao tempo que o produto conserva suas características
perfeitamente e pode ser usado em condições normais. Os produtos que se
consomem hoje possuem uma durabilidade muito menor se comparados aos
produtos fabricados na época das mães e avós.
6ª Dimensão: Atendimento ao Cliente
Agilidade no processo para o devido apoio aos clientes, as organizações se
preocupam com relação aos serviços prestados após a compra. Essa assistência é
um diferencial para a empresa e faz com que o cliente satisfeito se torne um
potencial cliente fiel.
7ª Dimensão: Estética
É a harmonia do conjunto, percepção do cliente frente às características de
aparência do produto e que podem ser positiva ou negativa e;
8ª Dimensão: Qualidade Observada
Refere-se à perspicácia do cliente com relação à reputação das empresas
produtoras de bens de consumo e serviços. Acredita-se que quem faz algo de
qualidade pode mantê-la em todos os seus produtos, é diretamente interligada à
confiabilidade.
3.3 Sistema de gestão da qualidade
Um sistema pode ser definido como um conjunto de elementos,
características, práticas, métodos que são executados de modo organizado,
homogêneo e sinérgico, que contribuem para o bom desempenho e sucesso
daqueles que o compõem. Observa-se que o corpo humano é um sistema, simples
de ser entendido, pois os órgãos trabalham com sua melhor capacidade em
conjunto para um objetivo comum que é a vida, o bem estar físico e emocional para
satisfação daquele corpo. Na prática o ato da organização é primordial para o
funcionamento de um sistema.
Em linhas gerais um Sistema de Gestão da Qualidade então é um conjunto de
tarefas, organizadas que são executadas de acordo com padrões pré-estabelecidos
pela alta administração com seus colaboradores, em harmonia com o objetivo de
causar a qualidade nos processos e satisfazer os clientes sejam internos ou
externos.
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Em 1946, representantes de alguns países se reuniram e acharam vantagem
criar uma organização para padronização e internacionalização de normas da
indústria, com sede na Suíça, mais precisamente em Genebra é a International
Organization for Standardization ou Organização Internacional de Normatização
(ISO), contudo a palavra “ISO” é derivada do grego e significa igual. Por dois
motivos é chamada de ISO, pois padroniza tarefas, métodos que no começo eram
somente industriais, mas que hoje os padrões podem ser utilizados por qualquer
organização que deseja um sistema de gestão da qualidade, ou seja iguala os
métodos e são as iniciais da empresa, porém em ordem diferente (MARANHÃO,
2006).
É uma organização não governamental internacional, portanto sem fins
lucrativos que estabelece normas padronizando processos industriais para
organizações globalizadas atuarem no mercado internacional no mesmo nível de
categoria.
A ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas é uma organização
privada, mas sem fins lucrativos que é responsável por estabelecer padrões
nacionais e representante das Normas ISO no Brasil. A família ISO 9000
regulamenta a implantação de sistema de gestão de qualidade, bem como sua
certificação.
Essas normas conforme Marshall Junior (2010) tem como finalidade, resolver
os problemas dos pequenos negócios, que não possuem setor competente ou
especialistas disponíveis para aplicá-la, ajustar as normas aos setores emergentes,
diminuir as diretrizes esclarecendo sua aplicação, considerar o crescimento dos
usuários e clientes, encaixar o esqueleto da norma aos processos, encaminhar a
gestão das empresas para a melhoria e permitir a implantação de vários sistemas.
A família ISO subdivide-se em duas normas principais, ISO 9000, ISO 9001
que certifica e a Norma ISO 9004, que é um programa para futura Gestão da
Qualidade Total, conforme observa-se a seguir.
NBR ISO 9000: Sistema de Gestão da Qualidade – Fundamentos e vocabulário.
Documento que indica o começo, ponta pé inicial para o sistema, define os termos
para os padrões serem compreendidos evitando uso inadequado.
NBR ISO 9001: Sistema de Gestão da Qualidade – Requisitos. São descritos nessa
norma, os requisitos necessários para sua certificação, essa norma são os padrões
utilizados para avaliar a aptidão em atender aos requisitos dos clientes.
O Sistema de Gestão da Qualidade traz 8 (oito) princípios para as
organizações melhorarem o desempenho e são eles:
Foco no cliente – A Norma ISO 9001, como se percebe preza pelo cumprimento das
características exigidas pelo cliente, pois o cliente é a razão de existir de uma
organização e para isso é necessário antever as suas necessidades e expectativas,
podendo ir além do que ele espera encantá-lo e ele se tornará um cliente fiel.
Liderança – Para funcionar bem um Sistema de Gestão da Qualidade se faz
necessária a figura do líder, um líder que tenha capacidade de acompanhar as
tendências de mercado e atuar de modo competitivo e persistente. As organizações
devem fornecer aos seus líderes insumos e diretrizes para atuarem de forma eficaz.
Envolvimento das pessoas – A base do SGQ são as pessoas, e para que esse
sistema tenha o efeito desejado todos devem entender o sistema, as estratégias
empresariais e estarem envolvidos no mesmo ritmo com a organização.
Abordagem do processo – Relação entre as pessoas e os processos da
organização e também as entradas e saídas do processo são acompanhadas para
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que tenha um bom desempenho.
Abordagem Sistêmica para Gestão – Os processos devem ser analisados como um
sistema, pois como já visto o sistema é um conjunto de elementos interligados que
trabalham harmoniosamente para um objetivo comum. Após essa análise, os
processos podem ser medidos.
Melhoria Contínua – É a presteza para alargar a competência da organização em
atender condições. A equipe deve ter conhecimento em como fazer bem feito os
processos dentro do sistema, identificando formas para melhorar os processos
através de avaliações constantes.
Abordagem factual para Tomada de Decisões – A partir dos fatos coletados,
analisados, chega-se a informações e indicadores que englobam o sistema e
permitem aos líderes da organização mapear o caminho a ser seguido, de modo a
aproveitar as oportunidades e se prevenir de riscos, tomando decisões melhorando
a qualidades de seus produtos e serviços.
Benefícios Mútuos na relação com fornecedores – Este princípio pede que as
organizações tratem seus fornecedores e funcionários como parceiros, pois só
assim vão conseguir o comprometimento de todos com relação aos prazos e á
qualidade dos produtos e serviços, afinal todos serão favorecidos de alguma forma.
3.4 Ferramentas de gestão da qualidade
A organização e controle são pontos importantes para que as empresas se
ajustem ao que o mercado empoe. A qualidade então corresponde à junção de
vários fatores que influenciam desde a compra, transformação, venda e entrega dos
produtos e serviços. Com isso surgem as ferramentas de qualidade, que são formas
de trabalhar com a qualidade com eficiência e eficácia, para um proveito geral entre
todos os envolvidos.
As ferramentas da qualidade podem ser compreendidas como técnicas
gerenciais e estatísticas que tem como objetivo obter, organizar e analisar dados,
transformando-os em informações que possam ser lidas, que por fim serão
utilizadas para a resolução ou a prevenção de problemáticas futuras.
As ferramentas da qualidade podem ser utilizadas e aplicadas dentro de
indústrias e também por qualquer pessoa que esteja em busca da qualidade e
melhoria contínua. Seja qual for a área pretendida, a finalidade das ferramentas são
fornecerem informações com base em fatos reais, a fim de vir a ajudar nas tomadas
de decisões pelos gestores da qualidade das organizações.
3.5 Ferramenta 5s
O cenário mundial, a tecnologia, a economia, tem forçado as organizações a
refletirem sobre seu estilo frente à sociedade.
Os empregados necessitam, e exigem, quando podem, boa remuneração,
um ambiente de trabalho agradável e seguro além de perspectivas de
crescimento como seres humanos. [...] Os acionistas exigem retorno sobre
os investimentos realizados, geralmente num curto prazo.[...] A sociedade,
por meio de seus representantes, e por diversos mecanismos de pressão,
exige cada vez mais compromisso social da organizações. (SILVA, 1996 p.
14)

Percebe-se que se alastrou ao mundo a filosofia que na teoria, compõe-se de
práticas necessárias para o convívio com excelência, a qualidade. Concluiu-se que
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o Brasil precisava desenvolver os sensos da qualidade para melhorar a educação e
para a sobrevivência com decência.
A ferramenta ou método 5S para Silva (1996, p.23) “ deve ser implementado
com o objetivo específico de melhorar as condições de trabalho e criar o ambiente
de qualidade.” Portanto o método deve ser implementado como princípios para uma
filosofia voltada para qualidade, sem interpretá-lo de forma errônea como uma
ferramenta para o “housekeeping” ou “manutenção da casa”, o método vai muito
além de uma arrumação, pois proporciona um ambiente de qualidade e voltado para
qualidade. A frase de Kaoru Ishikawa “pode-se começar varrendo”, é um ponta pé
para a disseminação do método 5S que apesar de não ser fácil de implementar, é
de fácil entendimento, e altamente organizador.
A partir de 1991 que o método 5S foi formalmente difundido no Brasil, e sua
importância para a criação de um ambiente de qualidade tem sido vista pelas
empresas e procurado cada vez mais, pois o método desperta o respeito ao
próximo, ao meio ambiente e o crescimento pessoal, profissional e empresarial.
Os cinco sensos representam uma filosofia de vida, calcada na organização, não só
do ambiente físico, mas também do ambiente psicológico de onde surgem a idéias.
O nome 5S vem das iniciais das palavras Seiri, Seiton, Seisou, Seiketsu e
Shitsuke, que representam, por conseguinte os sensos de utilização, ordenação,
limpeza, saúde e autodisciplina conforme a Figura 01.
A prática dos sensos é como um sistema, vários elementos interligados uns
com os outros e ajuda na adoção da filosofia da qualidade como jeito de viver.

Figura 01 - 5 Sensos

Fonte: Adaptado de CAMPOS (2005)

Senso de Utilização: é uma campanha de combate ao desperdício, pois o
senso pede que deixemos em nosso local de trabalho somente o que utilizamos. A
cultura brasileira é de acumuladores, tem-se muito material em mão, contudo não
se é utilizado com sabedoria e em muitos casos tem-se material que acha que vai
utilizar e fica mofando nas gavetas, armários. Este senso faz repensar nos métodos
de trabalho e exercita o cérebro a observar o que se usa mais ou menos para se
dar o devido destino aos materiais, equipamentos e ferramentas que não são
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utilizados. A Figura 02 é um esquema para ajudar na assimilação do que é preciso
manter no local de trabalho.
Figura 02 - Esquema para classificação de itens necessários e desnecessários

Fonte: CAMPOS (2005)

Já se podem notar inúmeras vantagens na aplicação do primeiro senso, como
a diminuição de custos, que é almejado por todas as organizações,
reaproveitamento dos recursos escassos, liberação de espaços. Deve-se ainda
observar alguns pontos importantes como a utilização adequada do tempo, padrões
de operações e tarefas, desperdício diário, adequação das informações são
requisitos necessários de serem avaliados.
Senso de Ordenação: como se pode ver este senso está ligado ao anterior,
pois como que se podem ordenar os materiais? Por critério de utilização. Este
senso facilita a utilização, pois diminui o tempo de busca, promovendo rapidez em
uma emergência. Com o objetivo de organizarmos o nosso local de acordo com o
que é mais necessário primeiro o que se usa a todo instante, depois o que se usa
todos os dias e depois o de toda semana e por aí vai, o importante é saber que o
que mais se usa deve ficar mais perto e em mais fácil acesso, contudo não é
somente dessa forma que se aplica o senso da ordenação, deve-se padronizar,
marcar um lugar específico para cada coisa, toda vez que precisar guardá-la ou
pegá-la todos saibam onde está, economiza tempo e conseqüentemente dinheiro,
pois o tempo é um recurso muito valioso, melhora o fluxo de gente e de material,
diminui o cansaço físico, aumentando assim a produtividade, já que ninguém mais
precisará perder tanto tempo procurando materiais e as vezes a procura é sem
êxito. Pontos a serem observados neste senso são da comunicação visual, pois os
materiais e objetos devem ser identificados de uma forma que qualquer pessoa
possa entender o que está ali e porque e para que servirá, fixação de modo objetivo
e claro das responsabilidades por setor da empresa.
Senso de Limpeza: este senso traz o que já devia ser rotineiro dos
trabalhadores, a higiene do local de trabalho, cada um pode dar conta do seu
espaço, um ambiente ou local de trabalho limpo não quer dizer que tem que ficar
passando pano com álcool toda hora, mas uma maneira de se praticar a limpeza é
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não sujando, essa incrível tarefa que exige educação consigo, com os outros e com
o ambiente pra quem não tem, não é algo impossível de se conquistar, afinal, um
ambiente limpo e bem cuidado, traz bem estar aos que ali trabalham, previne
acidentes, doenças e ainda vai além, pois a manutenção dos equipamentos de
trabalho também entra no senso da limpeza. Através da associação de outras
ferramentas de gestão o 5S tem resultados muito satisfatórios como as folhas de
verificação que podem ser utilizadas para a inspeção dos equipamentos no começo
e ao final do turno.
Senso de Saúde: este senso pode-se considerar mais difícil do que os três
primeiros, pois depende do todo, da correta implantação e incansável melhoria dos
anteriores que quando são colocados em prática já estão contribuindo em uma
imensa parte para com o senso da saúde, se organiza-se, elimina-se excessos, e
mantém o ambiente organizado de modo a favorecer o aproveitamento do tempo,
cheiro bom no ambiente, já se está executando este senso. Contudo a resposta
deste senso não tem pressa para vir, pois a saúde é atacada com o passar do
tempo e não são vistos resultados imediatos. As organizações têm também uma
grande participação neste senso, se a saúde dos funcionários não puder de certa
forma ser prevenida com programas de conscientização, avaliações constantes,
promovendo a prática de esportes, distribuindo tarefas de maneira coerente com
cada função e funcionário, pagando dignos salários, através da eliminação de
situações inseguras. Iluminação, ruído, temperatura, vibração, riscos químicos
também devem ser levados em consideração neste senso.
Senso de Autodisciplina: desde o princípio da filosofia 5S, trata-se da
autodisciplina, autocontrole. Contudo não se consegue desenvolver nas pessoas o
autocontrole, as organizações somente podem estimular essa característica. A
pessoa autodisciplinada não espera, toma a iniciativa e faz o que precisa ser feito,
esta pessoa já passou por todos os S’s necessários para chegar a este estágio de
controle. Neste senso sempre buscar melhorar, não só no que diz respeito aos
sensos e dentro da organização, mas levar para a vida essa filosofia da prática da
qualidade, assim o profissional se tornará cada vez mais competitivo e a empresa
vai trabalhar para reter este talento o que a tornará mais competitiva também.
Observa-se que de fato na teoria os sensos são muitos simples, contudo nem
tudo o que é simples é fácil e para se implementar os 5S’s, depende-se muito do
capital humano das organizações. O costume da população de um modo geral é a
do comodismo, ficar ali, daquele jeito, sempre foi assim e quando são apresentados
a uma filosofia mesmo que simples, mas que precise mudar, aí se encontra o
trabalho. Pois os trabalhadores devem entender sobretudo os benefícios da prática
de uma filosofia voltada para qualidade, benefícios esses que não virão somente
para a organização, mas quando se torna uma prática do dia-a-dia, os benefícios
advirão diariamente e para o trabalhador também.
3.6 5s nas empresas como ferramenta de gestão
Um plano de Qualidade na organização não pode ficar apenas no papel, é
assim que as organizações Japonesas conseguem tanto destaque no quesito
qualidade, com práticas periodicamente analisadas e modificadas a propósito do
cliente, acatando as idéias de quem realmente coloca as mãos na massa que são
os empregados e através da transparência, planos de incentivo à qualificação,
remuneração adequada, plano de carreira, essa qualidade que tanto se fala hoje,
está essencialmente nas pessoas que compõe as empresas.
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Essas pessoas dotadas de diferentes culturas, costumes, crenças e valores,
características essas que se unem na empresa formando uma cultura mista, mas
para se chegar a um sistema de gestão da qualidade é necessário um ambiente
voltado para tal situação. Se faz necessário a execução de ferramentas que
favoreça à melhoria contínua que é um dos pontos chave para os sistemas de
gestão.
Portanto o método 5S vem criar um ambiente cujos valores são voltados para
o cliente, a filosofia empresarial, voltada para melhoria, visando atender aquele que
mantém a empresa no mercado: os clientes.
Ainda existem organizações que enxergam o método somente como uma
limpeza geral a se fazer e perdem o que de mais precioso existe, que é a mudança
dos valores que ele oferece. Com a participação afundo da alta administração o
método proporciona mudanças satisfatórias, principalmente da gerência que por
sua vez, devem demonstrar os inúmeros benefícios que serão alcançados com a
implantação do programa. Devem, sobretudo evidenciar que os trabalhadores
também terão vantagem como, um melhor ambiente para se trabalhar, todos irão
lucrar com isso, tudo pode ser melhorado e facilitado, e que acima de tudo todos
tem importância dentro da organização.
A gerência necessita fazer o pessoal querer a mudança e buscá-la com
eficiência, os japoneses vivem o 5S como uma filosofia, portanto para o método dar
certo, o pessoal deve adotar o 5S como um estilo de vida a ser seguido, onde todas
as práticas sempre devem ser monitoradas, revisadas e analisadas para que
possam ser sempre trabalhadas de modo a fortalecer o ciclo de melhoria contínua.
O método 5S se aplicado e supervisionado corretamente, é capaz de modificar
o ambiente de trabalho, não somente no aspecto físico, que abrange desde a
colocação dos pontos de trabalho até a ordem das gavetas, como também
modificará o ambiente psicológico de cada trabalhador, pois ele pede que as
pessoas prezem pela qualidade em primeiro lugar, assim os hábitos dos
colaboradores irão se moldando para boas práticas de convivência.
Os relacionamentos interpessoais serão mais vantajosos e proveitosos. A
aplicação dos 5S exige participação de todos para se obter resultados satisfatórios,
através do comprometimento do pessoal os passos ficam mais fáceis de seguir,
essa ferramenta traz resultados rápidos e fáceis de mensurar, e com o empenho de
todos dentro da organização o método tem objetivo de manter hábitos saudáveis,
tanto para a empresa, quanto para o trabalhador.
4. CONCLUSÃO
A qualidade é obrigação para as organizações se manterem atrativas frente ao
mercado, contudo se a empresa ainda não possui nenhum sistema de gestão, se
faz necessária a adoção de ferramentas da qualidade, para controle e posterior
análise de como está saindo os produtos para o mercado.
Para tanto o método 5S é uma excelente entrada para as organizações que
não sabem por onde começar, mas que têm a consciência de que precisam fazer
algo para continuarem competitivas.
O estudo possibilitou uma grande experiência, na área da qualidade e mostrou
que o método 5s, ao contrário do que muitos pensam, é a prática de bons hábitos
favorecendo o ambiente para a qualidade não só dos produtos, mas de vida e no
trabalho. Visto que o método 5s é uma ferramenta de gestão, próximo ao
“housekeeping”, onde trás benefícios aos colaboradores e a organização.
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RESUMO
O cooperativismo é um importante instrumento para se alcançarem objetivos que,
individualmente, seriam praticamente inatingíveis. Isso se reflete diretamente para
benefício dos cooperados para alcançarem seus objetivos. Partindo deste tema, este
estudo constitui-se de um relato de experiência sobre o trabalho acadêmico
“Sociedades Cooperativas”, numa abordagem qualitativa desde o seu surgimento,
razão de ser e fatos históricos em nível global, passando por seu estabelecimento no
Brasil remontando o período colonial até os dias atuais, onde se discorre sobre os
princípios do cooperativismo, as sociedades cooperativas e os seus campos de
atuação, cada qual com seus objetivos e particularidades característicos. Por fim,
detalha-se a obrigatoriedade contábil para as sociedades cooperativas, obrigações
administrativas, financeiras, registros em livros e demonstrações financeiras
necessárias.
Palavras-chave: Cooperativismo, sociedades e princípios.

ABSTRACT
Cooperativism is an important instrument to achieve goals that individually would be
practically unattainable. This is reflected directly to the benefit of the cooperative to
achieve their goals. Starting from this theme, this study constitutes an experience
report about the term paper "Cooperative Societies”, in a qualitative approach since it
began, rationale and historical facts at a global level, passing through it
establishment in Brazil dating back to the colonial period to present day, where it is
discussed about the principles of cooperativism, cooperative societies and their fields
of action, each one with its own specific objectives and peculiarities. Finally, we detail
the accounting obligation for cooperative societies, administrative, financial,
accounting booking and financial statements required.
Key- words: Cooperativism, societies and principles.
1. INTRODUÇÃO
O presente relato se baseia em um trabalho já desenvolvido, e que tem como
base as pesquisas em livros, artigos e endereços eletrônicos, no modelo econômico
de cooperativa. Um dos maiores objetivos foi o desenvolvimento de uma
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interdisciplinaridade na academia de contábeis, onde foram abordados a história do
cooperativismo, conceito, princípios e seus diversos tipos. Também foi realizado um
dos mais importantes estudos do trabalho, que nada mais é que a contabilidade
obrigatória, juntamente com seus livros, atas e demonstrações, onde sua razão
principal foi a análise dos procedimentos contábeis obrigatórios e seu efeito
diferencial no mercado, sempre seguindo os princípios contábeis.
2. METODOLOGIA
O presente relato de experiência utilizou a pesquisa bibliográfica referente a
seus procedimentos técnicos, onde foi baseado em um modelo econômico de
cooperativa, tendo por objetivo ser explicativa, detalhando bem sobre o
cooperativismo, procedimentos de abordagem tanto direta como indireta, por fim,
teve como caráter qualitativo. O material documentado das respectivas análises foi
organizado bem como mostrou que se pretende crescer cada vez mais no
cooperativismo.
3. ANÁLISE E DISCUSSÃO
O trabalho “Sociedades Cooperativas” foi realizado no ano de 2017, com o
intuito de desenvolver um estudo avançado sobre o conceito, surgimento, os
princípios, os tipos de cooperativas, legislação pertinente e a contabilidade
obrigatória. O projeto teve como objetivo desenvolver uma interdisciplinaridade,
onde primeiramente foi buscadas informações sobre o conceito de cooperativismo
onde pode constatar que cooperativismo nada mais é que um grupo de pessoas
que se unem com os mesmos ideais, podendo ser classificada como sociedade
personificada devido ao seu registro na junta comercial.
Em seguida foi pesquisado sobre a história e o surgimento do cooperativismo,
que teve suas origens na Inglaterra na época da revolução industrial por volta do
século XVIII, período em que a mão de obra era grandemente desvalorizada,
averiguou-se então que devido o descontentamento da população trabalhadora foi
criada a primeira cooperativa moderna do mundo, conhecida como Sociedade dos
Probos de Rochdale, sendo visto atualmente como base do cooperativismo
autêntico. Com relação ao estudo voltado para o cooperativismo brasileiro, foi
comprovado que teve início na época do Brasil Colonial, com a formação da primeira
cooperativa de consumo registrada, conhecida como Sociedade Cooperativa
Econômica dos Funcionários Públicos de Ouro Preto.
A respeito da exploração bibliográfica realizada sobre alguns princípios
básicos que as cooperativas seguem, obtivemos como exemplos, os de autonomia e
independência, os de Inter cooperação e interesse pela comunidade, criado pela
primeira cooperativa que se tem relatos, a cooperativa de Rochdale, relatou-se
também diferentes tipos de cooperativismo, destacando-se os principais, sendo as
cooperativas de crédito, que nada mais é que uma instituição financeira, como por
exemplo, o Sicoob, as de trabalho que são vários profissionais autônomos que se
unem para buscar melhores condições profissionais, onde foi relatada como
exemplo uma cooperativa da região, a Coopotaxi, e as agropecuárias, que
atualmente são as que mais crescem no país, tendo como exemplo a Cocatimel,
também localizada na região.
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Por fim, foi analisado os livros obrigatórios aplicados nas cooperativas, sendo
eles, o de matrícula, de presença de associados às assembleias gerais, de atas das
assembleias gerais, de atas do conselho de administração e de atas do conselho
fiscal, também foram citadas as demonstrações financeiras obrigatórias as
cooperativas, sendo elas o balanço patrimonial, demonstrações de sobras e perdas,
demonstrações das mutações do patrimônio líquido (DMPL) e demonstrações das
origens e aplicações de recursos (DOAR).
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O relato de experiência teve como tema cooperativismo e foi uma
oportunidade ímpar para todos os alunos do quarto período de ciências contábeis,
através do trabalho conseguimos observar e entender sobre o cooperativismo e
concluir que é uma espécie de empresa que tem em vista a colaboração e a
associação de pessoas, onde se vê a atuação de um contador, ou até mesmo sua
participação como cooperado. Teve um impacto muito importante em relação ao
enriquecer da nossa formação e ainda incentivar a participação dos acadêmicos,
abrindo espaço para debates. As cooperativas só vieram para melhoria da
sociedade, sendo forma de organizar os seres humanos dentro do próprio negócio
que está investindo. De certo modo as cooperativas tem extrema importância, elas
apoiam a democracia, direito e deveres iguais. Sendo que a cada ano que passa,
as mesmas vem ganhando cada vez mais força, competindo com grandes
empresas e se destacando no meio da sociedade, pois além de gerarem benefícios
para si, geram benefícios também para seus cooperados, gerando então, o bem
comum coletivo.
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PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO: ESTUDO DE CADO COM ÊNFASE
EM INCENTIVOS FISCAIS
Adiléia Ribeiro1 e Andressa Ferreira Rocha2

Área de Concentração: Ciências Contábeis
Grupo de Trabalho: Contabilidade Tributária

RESUMO
Planejamento tributário é uma forma de minimizar os custos fiscais de maneira legal,
dentro no planejamento também ocorre a utilização dos incentivos fiscais, que se dá
a redução ou eliminação do tributo conforme a lei. Este trabalho tenho como objetivo
propor um planejamento tributário para o empresário, mostrando o melhor regime
tributário para a sua empresa, e tendo em vista a utilização dos incentivos fiscais.
Para a realização do trabalho em relação aos procedimentos técnicos será feita
pesquisa bibliográfica, em relação aos objetivos da pesquisa se dá como pesquisa
exploratória é pesquisa referente ao estudo de caso de um comércio agrícola
mediante aos demonstrativos de três anos, foi feito um comparativo dos regimes
tributários, Lucro Real e Lucro Presumido, que podem ser utilizados para esta
empresa e mostrando qual será o mais viável. Ao final do trabalho através do
planejamento tributário dentro do setor agrícola, foi possível reduzir os tributos
através dos incentivos fiscais onde por intermédio do profissional contábil é possível
utilizar tais ferramentas sem mexer na produção da empresa, mostrando no final um
comparativo dos regimes tributários e qual o valor que o empresário economizaria se
utilizasse do planejamento tributário e os incentivos fiscais de maneira correta.
Palavras-chave: Planejamento
Fertilizantes e Insumos.
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Incentivos

Fiscais;
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ABSTRACT
Tax planning is a way to minimize tax costs in a legal way, within the planning also
occurs a use of tax incentives, which gives a reduction or elimination of tax according
to law. This paper aims to propose tax planning for the entrepreneur, showing the
best tax regime for his company, and considering the use of tax incentives. An
example of exploratory research and research relating to the case study of an
agricultural trade through three year statements, and a comparison of the tax
regimes, Real Profit and Presumed Profit, that can be used for this company and
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showing which is more feasible. At the end of the work through the tax planning
within the agricultural sector, it was possible to reduce taxes through tax incentives
through the accounting professional and possible, use the tools without affecting the
production of the company, showing at the end a comparative of the tax regimes and
what value the entrepreneur would save if he uses tax planning and tax incentives
correctly.
Key-words: Tax Planning; Tax breaks; Fertilizers Trade and Supplies.
1. INTRODUÇÃO
Um bom planejamento da empresa é necessário para uma boa administração.
Isso envolve traçar um objetivo e segui-lo. Para que isso ocorra é necessária uma
profunda análise sobre a empresa. O planejamento tributário é um meio legal para a
redução da carga tributária, podendo assim diminuir suas despesas, gerando lucro.
O Brasil possui uma das maiores cargas tributárias do mundo. Os tributos são
um dos principais meios do Governo obter recursos. Sendo assim, o empresário
deve planejar-se em longo prazo para pagar apenas os impostos devidos. O
principal intuito da empresa é a obtenção de lucro, o empresário por sua vez tende a
reduzir despesas e custos. Outra maneira que pode se reduzir custos é o
planejamento tributário. O setor agrícola tem uma parte muito importante na
economia do país, com a redução de tributos para essas empresas a quantidade
produzida aumenta, melhorando assim a lucratividade, reduzindo os custos de
produção. Além disso, há vários incentivos fiscais que muitos empresários
desconhecem que podem trabalhar ao seu favor reduzindo ainda mais a carga
tributária.
Com o crescimento econômico nos últimos anos, houve uma conscientização
maior sobre o meio ambiente e se esses recursos serão disponíveis no futuro, bem
como práticas sustentáveis de diminuição da poluição. O Estado, por sua vez,
através dos tributos, criou incentivos fiscais que favorecem o empresário, trazendo
benefícios, reduzindo o valor a pagar de seus tributos, resultando em benefícios ao
Estado, empresa e meio ambiente. No Brasil com a falta de conhecimento desses
incentivos por parte de contadores e empresários, por muitas vezes faz com que os
empresários paguem mais impostos do que realmente é devido. Um bom
planejamento tributário vem para auxiliar o empresário e mostra, em cada período
específico de sua empresa, qual será o regime tributário mais vantajoso e a partir
disso quais os incentivos podem ser utilizados pela empresa.
Com isso, uma questão é levantada: como fazer um planejamento tributário e
utilizar os incentivos fiscais para a redução tributária, em um comércio do setor
agrícola de uma maneira legal?
Para responder esta questão o objetivo central do trabalho é propor um
planejamento tributário para o empresário, mostrando o melhor regime tributário para
a sua empresa, e tendo em vista a utilização dos incentivos fiscais.
Para responder o objetivo central, outros objetivos foram elencados:
a)
Mostrar os dois regimes (Lucro Real e Presumido): demonstrar qual o
melhor regime tributário para a empresa em questão;
b)
Fazer o comparativo dos impostos dos regimes já citados acima e
verificar quais os incentivos fiscais que auxiliam na redução dos tributos.
Para a realização desse trabalho, em relação aos procedimentos técnicos
utilizou-se uma pesquisa bibliográfica que se valeu de livros, artigos e revistas que
se referem ao tema. Segundo Gil (2014):
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A pesquisa bibliográfica é elaborada com base em matéria já
publicado. Tradicionalmente, está modalidade de pesquisa inclui
material impresso, com livros, registas, jornais, teses, dissertações e
anais de eventos científicos. Todavia em virtude da disseminação de
novos formatos de informação, estas pesquisas passaram a incluir
outros tipos de fontes, como discos, fitas magnéticas, CDs, Jornais,
bem como o material disponibilizado na internet. (GIL, 2014, p. 29)

Em relação ao problema a pesquisar caracterização qualitativa segundo
Lakatos e Marconi (2011):
A metodologia qualitativa preocupa-se em analisar e interpretar
aspectos mais profundos, descrevendo a complexibilidade do
comportamento humano. Fornece análise mais detalhada sobre
investigações, hábitos atitudes, tendências de comportamento etc.
(LAKATOS E MARCONI, 2011, p. 269)

Aos objetivos a pesquisa caracteriza-se como exploratória, pois segundo Gil
(2010):
As pesquisas exploratórias tem o propósito de proporcionar maior
familiaridade com problema, com vistas a torna-la mais explícito ou a
construir hipóteses. Seu planejamento tende a ser bastante flexível,
pois interessa considerar os mais variados aspectos relativos ao fato
ou fenômeno estudado. (GIL, 2010, p. 27)

E em relação ao estudo de caso, segundo Gil (2014):
O estudo de caso é uma modalidade de pesquisa amplamente
utilizada nas ciências biomédicas e sociais. Consiste no estudo
profundo e exaustivo de um ou de poucos objetos, de maneira que
permita seu amplo e detalhado conhecimento, tarefa praticamente
impossível mediante outros delineamentos já considerados. (GIL,
2014, p.37)

O presente trabalho mostra na prática o planejamento tributário, estudo de
caso de um comércio agrícola de fertilizantes, sementes e insumos, com os dois
regimes de tributações aceitos pela empresa estudada: Regime Lucro Real e Lucro
Presumido. Foi realizada mediante análise de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ), Contribuição Social Sobre Lucro Líquido (CSLL), Programa de Integração
Social (PIS), Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e
Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICMS), que são os principais impostos e
contribuições arrecadados pelo Brasil. No Regime de Lucro Real a tributação é feita
trimestral ou anual, na forma anual deverá ser feitas antecipações mensais, e deve
ser realizada mensalmente de forma mais precisa de todas as receitas, despesas e
custos, já no Lucro Presumido é feita Presunção Trimestral dos impostos sobre a
receita e suas deduções, mostrando um comparativo dos dois regimes, expondo no
fim qual será mais vantajoso para a empresa. Além disso, mostrando como os
incentivos fiscais podem auxiliar no planejamento tributário e reduzir ainda mais as
cargas tributárias.
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2. PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO É UTILIZAÇÃO DOS INCENTIVOS FISCAIS
PARA A REDUÇÃO TRIBUTÁRIA DE UMA FORMA LEGAL
2. 1. LUCRO REAL E LUCRO PRESUMIDO
Tributo é uma forma de o Estado obter recursos na utilização do bem social,
dessa forma existe várias formas de tributos que o governo utiliza para sua
arrecadação, como o imposto, taxa, contribuição de melhoria, contribuições federais
e contribuições sociais. Segundo Fabretti (2014):
O CTN define tributo em seus artigos 3º a 5º: “Art. 3º Tributo é toda
prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo o valor nela se
possa exprimir, que não constitua sanção por ato ilícito, instituída em
lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente
vinculada. (FABRETTI, 2014, p. 63)

A obrigação tributária, a base de cálculo e a alíquota são os elementos
fundamentais que caracterizam o tributo. Oliveira (2013) já dizia sobre tributos:
Tributo é prestação pecuniária, pois o conceito legal exclui qualquer
prestação que não seja representada por dinheiro. Não podem ser
cobrados tributos que consistam em prestação de natureza pessoal,
tal como a prestação de serviços. Só a lei pode obrigar o contribuinte
a pagar tributo em moeda corrente do país ou em outra unidade
traduzível em moeda, tal como a Unidade Fiscal de Referencia
(UFIR), por exemplo.
(OLIVEIRA, 2013, p. 59)

Somente a Lei tem o poder de obrigar o contribuinte a pagar tributos,
mediante o fato gerador que dá origem à obrigação tributária, que não constitua ato
ilegal, que possa ser cobrado pelo Estado, não podendo cobrar tributos de
prestações que sejam pessoais. Para Ribeiro (2014) o fato gerador:
O acontecimento que dá origem a obrigação tributária. Exemplo, a
venda de mercadoria realizada por um comerciante é um dos fatos
que gera ao comerciante a obrigação a recolher o ICMS aos cofres
do Governo do Estado. (RIBEIRO, 2014, p. 16)

Quem está pagando os tributos são os consumidores finais; as empresas
apenas repassam os tributos que são recolhidos nas mercadorias para o estado; é
um prestador do serviço para o Governo no meio da arrecadação.
Com
a
carga tributária onerosa que temos no Brasil, as empresas devem se planejar e
pagar apenas impostos devidos, que na maioria das vezes estão pagando a mais,
por falta de profissionais qualificados, que saibam fazer um bom planejamento
tributário.
O planejamento tributário tem como objetivo reduzir a carga tributária, de uma
maneira legal, a partir das análises da empresa e de seus demonstrativos,
consequentemente obtendo mais lucro, tornado a entidade mais competitiva no
mercado onde está situada. Será estudado mais a fundo o regime tributário de uma
empresa agrícola. Os tributos estudados serão o Imposto Sobre Circulação de
Mercadorias (ICMS), o Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social (COFINS), o Imposto de Renda Pessoa
Jurídica (IRPJ) e a Contribuição Social Sobre Lucro Líquido (CSLL), mostrando
concomitantemente os incentivos fiscais que poderão ser utilizados.
O estudo sobre uma entidade deve ser feito de forma antecipada, para tentar
prever as movimentações que possam vir a ocorrer, desta maneira é denominado
planejamento tributário.
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O estudo feito previamente, ou seja, antes da realização do fato
administrativo, pesquisando-se seus efeitos jurídicos e econômicos e
as alternativas legais menos onerosas, denominando–se
planejamento tributário. (FABRETTI, 2014, p. 63)

Ribeiro (2014 p. 3) diz que “planejamento tributário consiste na definição de
estratégias que possibilitem o gerenciamento de assuntos relacionados ao
cumprimento de obrigações principais e acessórias na relação do contribuinte
(entidade) e Fisco (Governo)”.
Os estudos tributários devem ser feitos antes dos fatos geradores, usando
meios de estratégias e pesquisando seus regulamentos tributários, de uma forma
que pagarão menos impostos. Oliveira (2013) menciona que:
O planejamento tributário realizado antes da ocorrência do fato
gerador é conhecido como Elisão Fiscal sendo uma fase
multidisciplinar, pois importa em estudos e planos de ação realizados
por vários profissionais, ou pessoa física, de modo a diminuir ou
zerar o ônus econômico dos tributos ou mesmo de modo a evitar
certas obrigações tributarias. (OLIVEIRA, 2013, p. 201)

Com trabalhos dos profissionais qualificados, fazendo uma análise antes do
fato gerador, o conhecimento dos contadores no planejamento tributário de suma e
grande importância, pois a falta deste pode fazer com que o empresário pague
tributos onde não são necessários ou não sejam conhecedores das vantagens
tributárias que o Governo, os oferece como os incentivos fiscais, que auxiliam ainda
mais na redução tributária, tudo isso constituindo a elisão fiscal. Que de acordo com
Fabretti (2014, p. 136), “a finalidade de Elisão Fiscal é obter a maior economia
possível, reduzindo a carga tributária para o valor realmente exigido por lei”.
Elisão Fiscal trata-se do nome dado a forma de redução de tributos de acordo
com a lei; já a Evasão Fiscal é um ato ilegal, cujo empreendedor ou contador estão
cientes que devem pagar determinado tributos e fazem com que aconteça a
sonegação fiscal, que é um crime contra a ordem tributária.
Sobre a Evasão Fiscal, segundo Fabretti (2014, p. 137): “ao contrário da
elisão, consiste na prática contrária à lei. Geralmente, é cometida após a ocorrência
do fato gerador da obrigação tributária, objetivo de reduzi-la ou ocultá-la”.
A evasão fiscal também é a sonegação de impostos, reduzindo por sua vez
os valores de tributos, ocultando ou falsificando de maneira ilegal. De acordo com
Portal Tributário (2017): “Sonegar é o ato realizado visando suprimir ou reduzir
tributo, mediante omissão, fraude, falsificação, alteração, adulteração ou ocultação”.
Diante dessas atitudes, o resultado pode ser multas e até reclusão. Oliveira (2013)
cita que além da Elisão e Evasão fiscal tem outro conceito do que é Elusão Fiscal:
A Elusão Tributária é um fenômeno transparente ao fisco, pois
atende aos requisitos formais e materiais exigidos e encontra se
entre a evasão e elisão fiscal, mais não se enquadra como evasão,
pois seus atos não são ocultos, encobertos ou inexistentes nem
como elisão, porque a economia tributária que se verifica, após sua
ocorrência, advém de uma violação da lei tributária. Na Elusão, o
contribuinte – procurando evitar a ocorrência do fato gerador ou
colocá-lo em subsunção com uma norma menos onerosa – assume o
risco pelo resultado, usando meios atípicos. (OLIVEIRA, 2013, p.
194-195)

A Elusão é uma forma que o empresário encontrou, para pagar menos
tributos, não sendo ilegal, porém utiliza-se de alguma atividade econômica que

IV Encontro de Pesquisa e VIII Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 26 e 27 de
outubro de 2017

possa valer-se de algum benefício fiscal e diante disso usar ao seu favor, entretanto
assumindo um risco, pois pode ultrapassar dos benefícios e cometer outros atos
ilegais, não apenas tributários.
Dentro do planejamento tributário, além das normas tributárias, toda entidade,
ao iniciar suas atividades, tem que optar por uma modalidade de tributação no final
do exercício, levando em conta fatores como atividade da empresa, faturamento
estimado, porte da empresa, entre outros. Existem as seguintes modalidades: Lucro
Real, Lucro Presumido ou Arbitrado e Simples Nacional.
Lucro Real e Lucro Presumido podem ser feito das seguintes formas
Trimestral ou Anual, segundo o portal eletrônico Portal Tributário (2017):
No Lucro Real Anual a empresa deve antecipar os tributos
mensalmente, com base no faturamento mensal, sobre o qual
aplicam-se percentuais predeterminados, de acordo com o
enquadramento das atividades, para obter uma margem de lucro
estimada (estimativa), sobre a qual recai o IRPJ e a CSLL, de forma
semelhante ao Lucro Presumido. No Lucro Real trimestral, o IRPJ e
a CSLL são calculados com base no resultado apurado no final de
cada trimestre civil, de forma isolada. Portanto, nesta modalidade,
teremos durante o ano 4 (quatro) apurações definitivas, não havendo
antecipações mensais como ocorre na opção de ajuste anual. O
Lucro Presumido é a forma de tributação simplificada do Imposto de
Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e Contribuição Social sobre o
Lucro (CSLL). A sistemática de tributação pelo Lucro Presumido é
regulamentada pelos artigos 516 a 528 do Regulamento do Imposto
de Renda (Decreto 3.000/1999).A pessoa jurídica cuja receita bruta
total, no ano-calendário anterior, tenha sido igual ou inferior a R$
48.000.000,00 (quarenta e oito milhões de reais), ou a R$
4.000.000,00 (quatro milhões de reais) multiplicado pelo número de
meses de atividade do ano-calendário anterior, quando inferior a 12
(doze) meses, poderá optar pelo regime de tributação com base no
lucro presumido. (PORTAL TRIBUTÁRIO, 2017, online)

O Lucro Real é apurado sobre o lucro líquido antes do IRPJ e CSLL, da
empresa, de acordo com seu enquadramento e seu faturamento, o Lucro Presumido
faz uma presunção do lucro sobre a receita bruta e suas deduções. Oliveira (2013)
diz que na legislação do Lucro Real:
De acordo com a legislação vigente, Lucro Real é conceituado como
o resultado contábil líquido do trimestre antes IRPJ e CSLL, transcrito
em livro próprio – denominado livro de apuração do lucro real
(LALUR) – e ajustado pelas adições, exclusões e compensações
prescritas ou autorizadas pela legislação do imposto de renda.
(OLIVEIRA, 2013, p. 101)

As adições e exclusões para a apurações do lucro líquido deverão estar na
parte B do LALUR, que segundo o Portal Eletrônico da Receita Federal (2017)
referente ao normativo: Lei nº 8.981, de 1995, art. 42; e RIR/1999, Arts. 249 e 250.
As adições são:
a) os custos, despesas, encargos, perdas, provisões, participações e
quaisquer outros valores deduzidos na apuração do lucro líquido que,
de acordo com a legislação tributária, não sejam dedutíveis na
determinação do lucro real (exemplos: resultados negativos de
equivalência patrimonial; custos e despesas não dedutíveis); b) os
resultados, rendimentos, receitas e quaisquer outros valores não
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incluídos na apuração do lucro líquido que, de acordo com a
legislação tributária, devam ser computados na determinação do
lucro real (exemplos: ajustes decorrentes da aplicação dos métodos
dos preços de transferência; lucros auferidos por controladas e
coligadas domiciliadas no exterior); (BRASIL, Lei nº 8.981, de 1995,
art. 42; e RIR/1999, Arts. 249 e 250)

E as exclusões, segundo Portal Eletrônico da Receita Federal (2017), são:
a) os valores cuja dedução seja autorizada pela legislação tributária e
que não tenham sido computados na apuração do lucro líquido do
período de apuração (exemplo: depreciação acelerada incentivada);
b) os resultados, rendimentos, receitas e quaisquer outros valores
incluídos na apuração do lucro líquido que, de acordo com a
legislação tributária, não sejam computados na determinação do
lucro real (exemplos: resultados positivos de equivalência
patrimonial; dividendos); (RECEITA FEDERAL, 2017, online)

O Lucro Real pode ser recolhido das seguintes formas: Apuração Trimestral,
cálculo realizado no fechamento contábil de cada trimestre, apuração anual, que
deverá ser apurado em 31 de dezembro do ano-calendário, e que, segundo Oliveira
(2013, p.139): “por essa forma de tributação, a pessoa jurídica estará obrigatória a
proceder antecipações mensais do imposto de renda e Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido”.
O recolhimento anual deverá ser realizado antecipações mensais, de forma
que no final do ano calendário poderão ser realizados ajustes no Imposto de Renda
e da Contribuição Social sobre Lucro Líquido.
Pode também ser utilizada a compensação de prejuízo, para as empresas
que tenham prejuízos acumulados de períodos anteriores, podem compensar 30%
do valor do prejuízo3 no lucro apurado do próximo período, desta forma irá diminuir o
lucro do período apurado, pagando menos Imposto de Renda e Contribuição Social
e assim reduzindo o saldo da conta de prejuízo acumulado, pois será feito a
contabilização de baixa da conta de prejuízos acumulados em contra partida
redução do lucro apurado no período.
No IRPJ, também tem o adicional sobre o Imposto de Renda que segundo o
portal eletrônico da Receita Federal do Brasil (2017):
Também se encontra sujeita ao adicional a parcela da base de
cálculo estimada mensal, no caso das pessoas jurídicas que optaram
pela apuração do imposto de renda sobre o lucro real anual,
presumido ou arbitrado, que exceder a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
(RECEITA FEDERAL, 2017, online)

Para um melhor entendimento sobre adicional sobre Imposto de Renda: se a
empresa obtiver um lucro superior mensal a R$ 20.000,00 ou R$ 60.000,00,
trimestral ou R$ 240.000,00 anual, ela deverá pagar adicional de Imposto de Renda
de 10% sobre a diferença. Como exemplo, a Empresa X obteve um lucro de R$
30.000,00 no mês, subtrai o R$ 20.000,00, ficam R$ 10.000,00, multiplica-se 10% (o
valor do adicional do Imposto de Renda), além do IRPJ de 15% sobre o R$

3

Prejuízo contábil origina-se na contabilidade, quando as receitas de determinado exercício são
superadas pelas despesas e custos (sob o regime de competência), sendo sua compensação
efetuada com reservas existentes ou com lucros contábeis futuros. Prejuízo Fiscal, por sua vez, é o
resultado negativo decorrente da apuração do lucro real e compensável com lucros reais posteriores.
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30.000,00, que será R$ 4.500,00 pagará o adicional de 10% no valor de R$
1.000,00.
No Lucro Presumido, a porcentagem da presunção é determinando conforme
a atividade da empresa que segundo Oliveira (2013):
O Lucro Presumido será determinado aplicando-se sore a receita
bruta de venda de mercadorias de produtos ou da prestação de
serviço, apurada em cada trimestre, conforme a atividade geradora,
(RIR/1999, arts. 518 e 519, parágrafo único, Instituição Normativa
SRF n. 93/1997, Art.3°, §§ 1° e 2°, e art. 36, 1) (OLIVEIRA, 2013, p.
158)

Para a empresa de revenda de produtos agrícolas como sementes e insumos,
vai ter uma presunção de 8% sobre a receita bruta auferida, que, segundo o Portal
Tributário (2017):
A base de cálculo do imposto e do adicional, decorrente da receita
bruta, em cada trimestre, será determinada mediante a aplicação do
percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta auferida no
período de apuração, obedecidas as demais disposições (Lei
9.249/1995, artigo 15; e Lei 9.430/1996, artigos 1° e 25, inciso I). Nas
seguintes atividades, o percentual será de (Lei 9.249/1995, artigo 15,
§1°): Venda de mercadoria de produtos 8%. (PORTAL TRIBUTÁRIO,
2017, online)

IRPJ e CSLL são tributos federais, são recolhidos no Lucro Real e no Lucro
Presumido em DARF com seus códigos distintos, e no Simples Nacional é paga em
uma única guia chamada de simples nacional, que depende da faixa de faturamento
vai pagar IRPJ e CSLL. Segundo o Portal eletrônico da Receita Federal do Brasil o
IRPJ (2017):
São contribuintes e, portanto, estão sujeitos ao pagamento do IRPJ,
as pessoas jurídicas e as pessoas físicas a elas equiparadas,
domiciliadas no País. Elas devem apurar o IRPJ com base no lucro,
que pode ser real, presumido ou arbitrado. A alíquota do IRPJ é de
15% (quinze por cento) sobre o lucro apurado, com adicional de 10%
sobre a parcela do lucro que exceder R$ 20.000,00 / mês. (RECEITA
FEDERAL, 2017, online)

Sobre a CSLL, no portal eletrônico da Receita Federal do Brasil também cita
(2017):
Estão sujeitas ao pagamento da CSLL as pessoas jurídicas e as
pessoas físicas a elas equiparadas, domiciliadas no País. A alíquota
da CSLL é de 9% (nove por cento) para as pessoas jurídicas em
geral, e de 15% (quinze por cento), no caso das pessoas jurídicas
consideradas instituições financeiras, de seguros privados e de
capitalização. A apuração da CSLL deve acompanhar a forma de
tributação do lucro adotada para o IRPJ. (RECEITA FEDERAL, 2017,
online)

O IRPJ e CSLL, calculados mensalmente, trimestralmente devem ser pagos
em uma guia de DARF, no último dia útil do mês subsequente, assim como o
adicional do Imposto de Renda pago juntamente, os juros das DARF são calculados
no programa Sicalc, com base na taxa Selic. Segundo Ribeiro (2013):
As contas do imposto e da contribuição social serão acrescidas de
juros e taxa Selic, calculados a partir do primeiro dia do segundo mês
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subsequente ao ano do encerramento do período da apuração, até o
último dia do mês anterior ao do pagamento que é de 1% no mês do
pagamento. (RIBEIRO, 2013, p. 147)

As guias com valor inferior a R$ 10,00, deverão ser adicionadas à guia do
mês subsequente da contribuição.
Sobre PIS e COFINS, também tributos federais, recolhidos tanto no Lucro
Real tanto no Lucro Presumido, a lei dispõe que o contribuinte possa optar pelo seu
regime de tributação, desde que a entidade se encontre nas normas, que são os
regimes cumulativo e não cumulativo. Segundo Portal Tributário (2017):
PIS - Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio
do Servidor Público – PIS/PASEP, de que tratam o art. 239 da
Constituição de 1988 e as Leis Complementares 7, de 07 de
setembro de 1970, e 8, de 03 de dezembro de 1970. COFINS –
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social, instituída
pela Lei Complementar 70 de 30/12/1991. (PORTAL TRIBUTÁRIO,
2017, online)

PIS e COFINS são tributados de forma diferente, nos regimes cumulativo e
não cumulativo. No regime cumulativo ou Lucro Presumido, a alíquota de PIS é 0,65
% e COFINS 3%, não podendo utilizar créditos; já no Não-Cumulativo ou Lucro Real,
a alíquota de PIS é 1,65% e COFINS 7,6%, podendo esta última utilizar créditos.
Que de acordo com Portal Tributário (2017):
Regime de Incidência Cumulativa: A base de cálculo é a receita
operacional bruta da pessoa jurídica, sem deduções em relação a
custos, despesas e encargos. Nesse regime, as alíquotas da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS são, respectivamente,
de 0,65% e de 3%. Regime de Incidência Não Cumulativa: Os
regimes de incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS foram instituídos em dezembro de 2002 e fevereiro de 2004,
respectivamente. O diploma legal da Contribuição para o PIS/PASEP
não cumulativa é a Lei 10.637/2002, e o da COFINS a Lei
10.833/2003. Neste regime é permitido o desconto de créditos
apurados com base em custos, despesas e encargos da pessoa
jurídica. Nesse regime, as alíquotas da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS são, respectivamente, de 1,65% e de
7,6%. (PORTAL TRIBUTÁRIO, 2017, online)

O ICMS por sua vez é um imposto estadual e sua alíquota varia de acordo
com a mercadoria, Estado entre outros fatores. O Governo ou Estado somente pode
alterar ou instituir o ICMS com objetivo principal na tributação sobre a circulação de
mercadoria, serviço, transporte e comunicação, isso é o fato gerador. E segundo o
Portal Tributário (2017):
O ICMS (imposto sobre operações relativas à circulação de
mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte
interestadual, intermunicipal e de comunicação) é de competência
dos Estados e do Distrito Federal. Sua regulamentação constitucional
está prevista na Lei Complementar 87/1996 (a chamada “Lei
Kandir”), alterada posteriormente pelas Leis Complementares 92/97,
99/99 e 102/2000. (PORTAL TRIBUTÁRIO, 2017, online)

A base de cálculo do ICMS é feita de acordo com o valor da venda de suas
mercadorias, acrescidos de fretes e despesas acessórias que são inclusas até a
entrega no seu destinatário, que de acordo com Portal Tributário (2017):
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A base de cálculo do ICMS é o montante da operação, incluindo o
frete e despesas acessórias cobradas do adquirente/consumidor.
Sobre a respectiva base de cálculo se aplicará a alíquota do ICMS
correspondente. (PORTAL TRIBUTÁRIO, 2017, online)

As mercadorias, quando forem transportadas entre Estados, podem ter
diferenças de alíquotas, pois como o ICMS é imposto estadual, cada Estado tem sua
tributação e quando essas mercadorias passam por essa transição pode ocorrer
diferença de alíquota, que quando alíquota do Estado que está vendendo essa
mercadoria for inferior a do Estado que está recebendo, será cobrado essa
diferença. Segundo Portal Tributário (2017): “Somente existirá diferencial de
alíquotas a ser recolhido caso o percentual da alíquota interna ser superior ao da
alíquota interestadual”.
Nesses impostos que serão estudados e realizado o planejamento tributário é
importante ressaltar os incentivos fiscais, que auxiliam ainda mais na redução
tributária, que Segundo Fabretti (2014):
O executivo pode, mediante lei, abrir mão de parte da arrecadação
de determinado imposto para incentivar certas atividades ou regiões.
Em contrapartida, a renúncia fiscal do executivo constitui um
benefício fiscal para o contribuinte, desde que este observe com rigor
os requisitos que a lei exige para o direito de utilizá-lo. (FABRETTI,
2014, p. 292)

Incentivos Fiscais é um conjunto de políticas econômicas, uma forma que o
Governo encontrou de ajudar as empresas de determinadas áreas, cobrando assim
menos impostos, contudo, pensando em auxiliar outras áreas, como trabalhistas,
agrícola e ambiental, tecnologia, entre outras, dessa forma visando um aquecimento
na economia.
Com esses incentivos a serem elencados, os incentivos ambientais são um
dos pontos a serem trabalhados, mostrando não somente a redução tributária, mas
também a importância e impacto que causa no meio ambiente. De acordo com
Costa (2012):
A contabilidade Ambiental surgiu em 1970, quando as empresas
passaram a dar um pouco mais de atenção aos problemas do meio
ambiente. Contabilidade Ambiental é a contabilização dos benefícios
e prejuízos que o desenvolvimento de um produto, ou serviço, pode
trazer ao meio ambiente. É um conjunto de ações planejadas para
desenvolver um projeto, levando em conta a preocupação com meio
ambiente. (COSTA, 2012, p. 29)

A Contabilidade Ambiental passou a ser um foco grande na sustentabilidade
das empresas. Na década de 1970 começou a ter uma maior conscientização no
meio ambiente devido aos problemas que estavam acontecendo. A partir disso
então houve um maior incentivo para as empresas que se preocupavam com meio
ambiente de uma forma a incentivar as que não se preocupavam. Essas formas de
incentivos podem servir como certificados para as empresas que utilizam a
sustentabilidade e como incentivos fiscais para a redução de tributos, dessa forma
utilizando para ajudar o meio ambiente e ser bem vista na sociedade.
PIS e COFINS alíquota zero: alguns produtos e serviços são tributados à
alíquota zero como um incentivo fiscal do Governo, assim segundo portal eletrônico
da Receita da Fazenda (2017) a Lei nº 10.865, de 2004, art. 28; Lei nº 10.925, de
2004, art. 1º:
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Salvo disposições em leis espaçadas, as alíquotas reduzidas a zero
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins estão previstas no art.
28 da Lei nº 10.865, de 2004, e no art. 1º da Lei nº 10.925, de 2004.
Assim, observados os limites legais, entre outros produtos e serviços,
estão reduzidas a zero as alíquotas incidentes na venda de livros e
papéis, combustíveis para geração de energia elétrica, veículos e
embarcações do Programa Caminho da Escola, comissões na
intermediação na venda de veículos novos pelas concessionárias,
aeronaves e suas partes e serviços relacionados, bens de
informática incluídos no Programa de Inclusão Digital, material de
emprego militar, equipamentos destinados aos portadores de
necessidades especiais, produtos utilizados na área de saúde,
adubos ou fertilizantes, defensivos agropecuários, sementes e
mudas, corretivo de solo de origem mineral, inoculastes agrícolas,
feijão, arroz, vacinas para medicina veterinária, farinha, grumo,
sêmolas e grãos de milho, pintos de um dia, leites, queijos, soro de
leite, trigo e farinha de trigo, premisturas para fabricação de pão
comum, produtos hortícolas, frutas, ovos, sêmens e embriões,
massas, carnes bovina, suína, caprina e de aves, peixes e carnes de
peixes, café, açúcar, óleos vegetais, manteiga e margarina.
(RECEITA FEDERAL, 2017, online)

3 COMPARATIVO DOS IMPOSTOS NOS REGIMES CUMULATIVOS E NÃO
CUMULATIVOS E INCETIVOS FISCAIS AUXILIANDO NA REDUÇÃO DA CARGA
TRIBUTÁRIA
3.1 COMPARATIVO DOS IMPOSTOS NOS REGIMES CUMULATIVO E NÃO
CUMULATIVO E INCENTIVOS FISCAIS AUXILIANDO NA REDUÇÃO DA CARGA
TRIBUTÁRIA
A empresa que será estudada tem como atividade econômica principal seu
CNAE 46.83-4-00 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos,
fertilizantes e corretivos do solo e atividade econômica secundária 46.23-1-06 Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas. Já foi realizado um
levantamento dos seus demonstrativos sobre 3 anos, realizando um comparativo
dos regimes; os relatórios serão anuais para facilitar o entendimento, mostrando
assim qual melhor regime tributário e quais incentivos fiscais podem auxiliar nesse
processo. A partir disso, mostrando a importância do contador estar atualizando nas
normas e leis para conseguir um bom planejamento tributário de forma legal para o
empreendedor.
ICMS – os cálculos foram realizados com compras dentro e fora do estado do
Paraná, foi feito um levantamento para se utilizar como base, que 60% das compras
foram adquiridas no Estado de São Paulo e o restante dentro do Estado do Paraná,
dentro do CNAE utilizado pela empresa onde serão vendidos estes produtos. Nela,
os defensivos agrícolas, adubos e fertilizantes correspondem a 70% das vendas e as
sementes a 30%.
Para compreender a alíquota do ICMS, o Estado do Paraná tem alíquota
interna de 18% e interestadual de 12% referente a operações interestaduais com o
Estado de São Paulo, porém deve ser levar em conta o NCM dos produtos, o tipo de
empresa que irá vender e qual irá comprar a mercadoria, neste caso os
consumidores finais são inteiramente compostos por Produtores Rurais.
Mostrando uma base de apuração de ICMS de compras e vendas de
mercadorias sem a utilização de incentivos fiscais, foram elaboradas tabelas anuais
demonstrando como seriam feitas as apurações de ICMS se não fossem utilizadas
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nenhum incentivo fiscal, demonstrando os valores de cada ano, segundo as Tabelas
1, 2 e 3 (Apêndice), totalizando uma dívida de três anos no montante de R$
1.481.423,48 de saldo devedor.
Nas apurações de ICMS, que estão as tributações corretas, utilizando os
incentivos fiscais, o empresário teria um saldo credor total dos três anos no valor de
R$ 1.133.156,16, conforme as Tabelas 4, 5 e 6 (Apêndice). O ICMS deve ser
consultado por NCM. As sementes são certificadas e fiscalizadas podendo se utilizar
de crédito do setor agropecuário por meio do Art. 34 do RICMS/PR, e essas
mercadorias são diferidas que segundo portal eletrônico do Econet (2017):
O diferimento é uma modalidade da substituição tributária. A
substituição tributária por meio de diferimento diz respeito as
situações em que, de acordo com a lei, a responsabilidade do
imposto incide sobre determinado operação ou prestação de serviço.
(ECONET, 2017, online)

As mercadorias de insumos agrícolas nas operações internas e interestaduais
tem redução de ICMS de 70%, o ICMS base do Paraná é 18%. Com essa redução
fica alíquota de 6%, segundo item 10, alínea “e”, do Anexo II do RICMS/PR.
O Gráfico 1 mostra a diferença entre saldo de ICMS sem incentivos fiscais e
com incentivos fiscais, desta forma fica clara a diferença do que o empresário iria
pagar, um valor desnecessário sem a utilização de incentivos ficais tendo um
percentual de variação de 176,49%.

Gráfico 1. Diferença entre saldo de ICMS sem e com incentivo fiscal

ICMS

R$1.133.156,16

SALDO ICMS SEM INCETIVOS

SALDO ICMS COM INCENTIVOS

R$(1.481.423,48)

Fonte: Elaborado pela Autora (2017). Dados coletados nas Apurações.

Outra forma de usar incentivo é o crédito acumulado de ICMS que pode ser
transferido ou podendo utilizar uma forma de abater o ICMS. A Receita Estadual
possui um programa chamado SISCRED onde a empresa faz um cadastro; é feito
um levantamento das notas e se as empresas tiveram com suas mercadorias
registradas, pode se utilizar ou transferir este crédito. Segundo o portal eletrônico
Econet 2017 “há permissão de transferência de crédito adquirido conforme trata o
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art. 35, desde que as hipóteses da transferência estejam de acordo com o art. 36 do
RICMS/PR”. Que segundo portal eletrônico SEFANET, 2017:
Art. 36. O produtor poderá transferir o crédito das aquisições de que
trata o artigo anterior ao contribuinte RICMS - Aprovado pelo Decreto
n. 1.980 de 21.12.2007, atualizado até o Decreto n. 3.570, de
21.12.2011 61 inscrito no CAD/ICMS nas hipóteses em que este seja
o responsável pelo pagamento do imposto, na qualidade de
substituto tributário, ou nas operações abrangidas por diferimento ou
suspensão observado, no que couber, o disposto no § 3º do art. 23.
Parágrafo único. O valor do crédito transferido não poderá ser
superior ao resultante da aplicação da alíquota interna, prevista no
art. 14, sobre o valor da operação ou prestação.

O Lucro Real tem as alíquotas de PIS de 3% e COFINS de 7,60%, será feita a
base de cálculo mostrando o valor que seria pago dos impostos se utilizassem essas
porcentagens, sem conferir se tem algum incentivo fiscal. Os cálculos estão nas
Tabelas 7, 8, 9,10, 11 e 12 (Apêndice) de apurações de PIS e COFINS totalizando
um saldo devedor de PIS no final dos três anos de R$ 43.966,12 e um saldo devedor
de COFINS no valor de R$ 202.510,60.
O Lucro Presumido tem as alíquotas de PIS de 0,65% e COFINS 3%, será
feita a base de cálculo mostrando o valor que seria pago dos impostos se
utilizassem essas porcentagens sem a utilização de incentivos fiscais apenas
utilizando como base as porcentagens os cálculos estão de acordo com as Tabelas
13, 14, 15, 16, 17 e 18 (Apêndice). Os saldos totais de PIS dos três anos totalizam o
valor de R$ 17.319,99 e os saldos de COFINS totalizam o valor referente aos três
anos de R$ 79.938,39.
PIS e COFINS são tributos que utilizam como base as mercadorias,
consequentemente o NCM dos produtos e as empresas que vendem e que compram
as mercadorias, no caso das sementes tem alíquota tributável zero. Segundo portal
eletrônico Legisweb (2017) “alíquota zero de PIS/COFINS, no caso das sementes e
mudas destinadas a semeadura e plantio, em conformidade em sua produção,
conforme inciso III do art. 1º da Lei nº 10.925/2004.” Os adubos e insumos também
segundo portal eletrônico Legisweb (2017):
Alíquota zero de PIS/COFINS, no caso das sementes e mudas
destinadas a semeadura e plantio, em conformidade com disposto na
Lei nº 10.711/2013, e produtos de natureza biológica utilizados em
sua produção, conforme inciso III do art. 1º da Lei nº 10.925/2004.
(LEGISWEB, 2017, online)

Utilizando-se desses incentivos fiscais não haveria tributação do PIS e
COFINS, pois suas alíquotas seriam zero. Tendo em vista isso, o empresário estaria
pagando tributos desnecessários. O Gráfico 2 mostra a diferença dos impostos em
Lucro Real, Lucro Presumido e a tributação feita de maneira correta, que como é
alíquota zero serão demonstrados em apenas uma parte do gráfico.
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Gráfico 2. Diferença dos Valores dos Impostos PIS e COFINS

PIS e COFINS
PIS E COFINS LUCRO REAL

PIS E COFINS LUCRO
PRESUMIDO

PIS E COFINS ALIQUOTA ZERO
[VALOR]

[VALOR]
[VALOR]

Fonte: Elaborado pela Autora (2017). Dados coletados nas Apurações.

De acordo com gráfico ha um percentual de variação de Lucro Presumido
para Lucro Real de 153,42%.
De acordo com os cálculos já elaborados sobre tributações de ICMS, PIS e
COFINS, agora será feito o cálculo de IRPJ e CSLL no modelo de tributação Lucro
Real, tanto da maneira sem a utilização de incentivos fiscais e com incentivos fiscais
feitas anteriormente, pois os valores de tributos afetam as demonstrações contábeis,
e, consequentemente, o lucro. Em anexo as demonstrações contábeis de acordo
com as Tabelas 19 a 24 foram feitos os cálculos de IRPJ, adicional dobre o IRPJ e
CSLL a partir disso um comparativo das duas maneiras. Sem a utilização dos
incentivos fiscais totalizaria o IRPJ e CSLL dos três anos, um montante de R$
2.593.554,27. E com a utilização dos incentivos fiscais um valor de R$ 3.592.505,26,
dessa forma analisando se fossem feitas as tributações sem incentivos fiscais nos
cálculos de IRPJ e CSLL serão neste momento mais vantajoso para a entidade
estudada, pois tem um percentual de variação de 38,52 %.
Entretanto, nesta situação, ele pagaria o valor menor no IRPJ e CSLL se não
utilizasse incentivos ficais, pois, os valores dos tributos de ICMS, PIS e COFINS
seriam deduzidos do lucro da empresa, assim pagando menos impostos, mais isto
seria sonegar impostos ou pagar de forma indevida, podendo acarretar juros e
multas graves para a empresa.
Já no Lucro Presumidos as diferenças nos valores dos impostos não iriam
influenciar nos cálculos dos impostos, então será feita apenas um cálculo conforme
as Tabelas 25 e 26, no montante dos três anos o valor dos tributos totais seria de R$
879.012,92.
3.2. COMPARATIVO DOS IMPOSTOS E ANÁLISE DE DADOS
Conforme a Tabela 1 mostrando as tributações de Lucro Real e Lucro
Presumido com a utilização de incentivos fiscais, sendo feita uma comparação de
todos os impostos, mostrando qual seria mais vantajoso para a empresa em
questão.
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Tabela 1. Comparativo entre Lucro Real e Lucro Presumido
Lucro Real

2014

2015

R$ 315.452,75

R$ 315.452,75

R$ 465.120,78

R$ 1.096.026,28

PIS

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

COFINS

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

IRPJ

R$ 778.558,47

R$ 956.305,71

R$ 887.624,99

R$ 2.622.489,17

CSLL

R$ 288.921,05

R$ 352.910,06

R$ 970.016,11

Total Lucro Real

R$ 1.382.932,27

R$ 1.624.668,52

R$ 328.185,00
R$
1.680.930,77

Lucro Presumido

2014

2015

R$ 315.452,75

R$ 315.452,75

R$ 465.120,78

R$ 1.096.026,28

PIS

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

COFINS

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

IRPJ

R$ 158.148,48

R$ 173.486,06

R$ 230.072,78

R$ 561.707,32

CSLL

R$ 98.360,18

R$ 105.079,35

R$ 132.316,60

R$ 335.756,13

Total Lucro Presumido

R$ 571.961,41

R$ 594.018,16

R$ 827.510,16

R$ 1.993.489,73

Comparação

R$ 810.970,86

R$ 1.030.650,36

R$ 853.420,61

R$ 2.695.041,83

ICMS

ICMS

2016 Totais

R$ 4.688.531,56

2016 Totais

Fonte: Elaborada pela Autora (2017). Dados coletados nos demonstrativos.

A partir dos dados que foram levantados, mostra a significativa diferença no
valor dos impostos uma variação de 42,52% ou R$ 1.993.489,73. Muitos
empresários, não sabendo da forma correta de redução tributária, estariam pagando
uma carga tributária muito mais onerosa. Levando em conta também a permanência
da entidade no mercado onde se situa, sendo assim a forma de viabilidade do
planejamento tributário e a importância da mesma, além da forma mais viável de
tributação o estudo dos incentivos fiscais também é necessário para a redução ainda
maior dos tributos.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
As empresas estão cada vez mais com dificuldade de sobrevivência no
mercado, e ainda de forma ética trazer bons resultados, o presente trabalho mostrou
quais são os regimes tributários e a importância do planejamento tributário,
mostrando diante do estudo de caso de uma empresa do setor agrícola, qual regime
tributário seria a melhor opção para a empresa. Foi apontada que o lucro presumido
mesmo sem os incentivos fiscais seria a opção mais viável, pois o ramo de adubos e
fertilizantes mostra nos demonstrativos uma grande margem de lucro, além do
faturamento que vem aumentando cada ano e os custos e despesas não, mostra
que a alternativa de Lucro Real não seria uma boa opção. Depois da análise de
regime de tributação também mostrou quanto iria economizar se utilizasse também
os incentivos fiscais fazendo um comparativo dos dois regimes com a utilização dos
mesmos.
Salienta-se a importância do profissional contador qualificado e como deve
estar integrado às mudanças da lei e na educação continuada, dentre as situações
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levantas, à de um profissional que não sabe utilizar os incentivos fiscais, fazendo
com que o empreendedor pague muito mais impostos, na outra a utilização dos
incentivos nos regimes Lucro Real e Lucro Presumido, além da utilização dos
incentivos que foram encontrados diante dos produtos comercializados pela
empresa referente ao setor agrícola, o contador deve ater-se ao planejamento da
empresa e seus demonstrativos, como comprovado mediante as análises, para a
empresa estudada o regime tributário de Lucro Presumido foi muito mais vantajoso
para a entidade, trazendo uma redução significativa na carga tributária.
Com a redução da carga tributária, o empreendedor pode vender o produto
com o mesmo valor que seus concorrentes e ter uma margem de lucro maior
somente utilizando a lei a seu favor. E também pode tornar mais atrativo o valor dos
seus produtos no mercado, ganhando a mesma margem de contribuição, tendo mais
competitividade na economia, assim vendendo o mesmo produto que seus
concorrentes com valor mais reduzido, isso pode levar a um aumento de clientes
gerando satisfação e lucro.
Além dos benefícios de redução de carga tributária e maior competividade na
economia o empreendedor vai estar regular diante dos órgãos que recolhem os
impostos, caso uma empresa cometa sonegação fiscal pode ser multada em até
225% ou, dependendo da situação, reclusão de 2 a 5 anos, sendo passivo também
o bloqueio dos bens da empresa e congelamento das suas movimentações.
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RESUMO
O Planejamento Tributário auxilia as empresas de um modo geral para a escolha de
um correto recolhimento dos seus impostos, visando também em reduzir o
pagamento dos tributos. Diante dos regimes tributários existentes, a contabilidade
entrará com informações úteis e oportunas demonstrando em qual maneira de
tributação a micro e empresa de pequeno porte se adequaria para o pagamento das
suas obrigações tributárias. Este artigo tem por finalidade demonstrar a importância
do planejamento tributário para as microempresas e as de pequeno porte,
identificando como se dá a tributação das mesmas e apresentando as principais
mudanças que ocorrerão a partir de 01 de janeiro de 2018, em favor a Micro e
Empresas de Pequeno Porte através da Lei Complementar 155/2016. Geralmente a
escolha errônea do regime tributário pode trazer sérios danos as empresa
provocando até o encerramento de suas atividades, trazendo como consequência
um aumento dos dados estatísticos referentes à mortalidade das microempresas e
empresas de pequeno porte no Brasil.
Palavras-chave: Planejamento Tributário; Contabilidade Tributária; Micro e
Empresas de Pequeno Porte.

ABSTRACT
Tax Planning helps companies in general to choose a correct collection of their taxes,
aiming also at reducing the payment of taxes. Given the existing tax regimes, the
accounting will come with useful and timely information showing in which way of
taxation the micro and small business would be suitable for the payment of their tax
obligations. The purpose of this article is to demonstrate the importance of tax
planning for micro and small enterprises, identifying how they are taxed and
presenting the main changes that will occur from January 1, 2018 in favor of Micro
and Enterprises of Small Porte through Complementary Law 155/2016. Generally,
the erroneous choice of the tax regime can cause serious damages to the company
causing the closure of its activities, resulting in an increase in the statistical data
regarding the mortality of microenterprises and small businesses in Brazil.
Key-words: Tax Planning; Tax Accounting; Micro and Small Business.
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1. INTRODUÇÃO
O Planejamento Tributário auxilia as empresas quanto ao correto
recolhimento dos impostos, sendo definido como um conjunto de sistemas legais
que visa reduzir o pagamento de tributos, evitando que estes sejam recolhidos
indevidamente.
O papel do contador é de oferecer suporte nas tomadas de decisões, deve
manter-se atualizado e sempre atento, aprimorando o desempenho gerencial
administrativo e operacional, atualizar a economia tributária, a melhoria em sua
gestão operacional dentro de uma empresa e como essa orientação impactará na
redução da carga tributária utilizando os meios legais, pois as empresas estão mais
preocupadas com as decorrentes mudanças diárias no planejamento tributário e na
redução da carga tributária que é excessiva no país.
Diante da grande mortalidade das micro e empresas de pequeno porte no
Brasil, a sobrevivência de uma empresa nos dias atuais deverá estar relacionada a
institutos que a contabilidade pode ajudar o empresário a realizar mudanças rápidas
para que haja a adaptação diante do mercado brasileiro evitando assim a
mortalidade da empresa.
Atualmente com o aumento da competitividade e a elevada carga tributária,
as empresas estão enfrentando grandes dificuldades para se manterem ativas,
onde a maioria, quando constituídas, não resiste às adversidades do mercado, em
decorrência dos altos tributos, pois o excesso de tributação acaba por levar a
maioria das empresas a fechar as portar ou ir para a informalidade (MAROLLI,
2011), a incapacidade administrativa de seus gestores ou empreendedores, e outro
fator, que pode ser determinante, é a falta de informações para auxílio no processo
decisório dessas empresas.
Esse trabalho demonstrará como a contabilidade entrará com informações
úteis e oportunas para auxiliar no Planejamento Tributário e qual a melhor maneira
de tributação em que essas empresas se adequariam? Lucro Real, Lucro
Presumido ou pelo Simples Nacional?
Para subsidiar e dar sustentação ao Planejamento Tributário, somente à
contabilidade tem informações para este planejamento e decisão, devendo
acontecer desde a criação, pois a escolha incorreta da forma de tributação pode
desencadear uma mortalidade antecipada do empreendimento.
Uma vez que a função principal do planejamento é a diminuição dos
pagamentos dos impostos, que representam boa parte do faturamento dessas
empresas, a escolha de um bom planejamento tributário será uma ferramenta
imprescindível para transparência da empresa, funcionando assim como um
estímulo para resultados financeiros e sociais.
Diante do problema exposto, o objetivo geral é demonstrar a importância da
contabilidade no planejamento tributário das micro e empresas de pequeno porte e
qual a melhor maneira de tributação em que essas empresas se adequariam? Lucro
Real, Lucro Presumido ou pelo Simples Nacional?
Para atingir essa meta, outros objetivos são propostos:
a) Identificar como se dá a tributação das micro e empresas de pequeno
porte;
b) Apresentar as principais mudanças que ocorreram na ME e EPP
através da Lei complementar 155/2016;
c) Compreender os motivos que levam as micro e empresas de pequeno
porte a mortalidade.
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Como a competição está cada vez mais acirrada para se ganhar mercado, as
empresas necessitam de meios em que a contabilidade auxilie no planejamento
tributário, tanto nas microempresas como empresas de pequeno porte.
Ao término desta pesquisa, serão apresentadas algumas considerações
referentes à importância de um planejamento tributário adequado, para que a micro
e empresas de pequeno porte consigam sobreviver no mercado devido a elevada
carga tributária no país.
.
2. METODOLOGIA
Este trabalho desenvolveu-se através da pesquisa bibliográfica, juntamente
com o método explicativo.
A pesquisa bibliográfica, de acordo com Gil (1999), "é desenvolvida a partir
de material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos.
Atualmente também com material disponível na internet”. (GIL, 1999, p. 65).
Para melhor compreensão, uma pesquisa bibliográfica é feita com
embasamento em materiais já existentes, incluindo também materiais encontrados
na internet, que iram visar o estudo e auxiliar os bacharéis em Contabilidade, bem
como outros ramos.
O método explicativo, segundo Marconi e Lakatos (2002):
Abrange toda bibliografia já tornada pública em relação ao tema estudado,
desde publicações, avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas,
monografias, teses material cartográfico, etc. (MARCONI e LAKATOS,
2002, p.71)

Abrange toda bibliografia já tornada pública em relação ao tema estudado,
desde publicações, avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas,
monografias, teses material cartográfico, etc. (MARCONI e LAKATOS, 2002, p.71)
A pesquisa explicativa exige maior fundamento, teorização a partir do objeto
de estudo, identificando os fatores que contribuem para a ocorrência dos
fenômenos ou variáveis que afetam o processo, que no presente estudo será como
o planejamento tributário deverá auxiliara micro e empresas de pequeno porte.

3. IMPORTÂNCIA DA CONTABILIDADE
A contabilidade surgiu com a necessidade que o homem possui dentro do
desenvolvimento econômico, sociopolítico, sociocultural e diante disso, em
aperfeiçoar suas atividades econômicas, bem como, avaliar seu patrimônio, tais
atividades foram tornando-se mais complexas e se aperfeiçoando com o tempo.
O desenvolvimento do comércio, Revolução Industrial, entre outros,
impuseram modificações na teoria da prática contábil. Atualmente, a revolução da
tecnologia, competitividade, internacionalização das organizações da produtividade
tornaram os negócios mais dinâmicos e competitivos. Isso impõe novas e profundas
revisões na aplicação da contabilidade e seus objetivos, sendo seu principal usuário
o gestor da empresa.
A Contabilidade é a alma da empresa, nela ficam registrados todos os atos e
fatos. Tem-se um potencial gigantesco, pois se administrada de forma correta com
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documentos adequados, transações negociais dentro da empresa, a mesma não irá
ter problemas, objetivando o conhecimento da empresa como um todo.
É um instrumento que auxilia a gestão da empresa, sendo suas informações
indispensáveis para aferir resultado das decisões administrativas e para orientar os
planos e políticas a serem seguidos e tem como objetivo principal fornecer
informações de natureza econômica, financeira, física e de produtividade, de forma
a auxiliar os seus usuários nos processos decisórios.
O sucesso, ou não, de qualquer empreendimento depende das decisões que
os empreendedores tomam a cada momento e quando encontram adversidades, a
contabilidade será um instrumento necessário, para o auxílio dos gestores nas
tomadas de decisões.
Segundo Fabretti (2001):
O estudo feito preventivamente, ou seja, antes da realização do fato
administrativo, pesquisando-se seus efeitos jurídicos e econômicos e as
alternativas legais menos onerosas, denomina-se Planejamento Tributário.
(FABRETTI, 2001, p. 34)

Sendo assim, a demonstração da capacidade da contabilidade em repassar
informações capazes de viabilizar sua utilização, pelos micro e pequenos
empresários no seu processo decisório, especialmente, para o planejamento
tributário de suas empresas, comparando as diversas formas de tributação, para
que possam decidir-se pela mais econômica.
Em um país no qual são criadas cerca de trinta e sete novas normas
tributárias a cada dia, segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário (IBPT, 2017) e em que há sede dos governos Federal, Estadual e Municipal de
arrecadar tributos, para cobrir seus altos custeios, é necessário que o empresário,
em sua gestão, priorize o planejamento tributário, procurando a melhor forma de
tributação para a sua empresa, tudo isso com base nas informações fornecidas pela
contabilidade do empreendimento.
Os gestores devem manter-se muito bem informados, mesmo assim nota-se
em especial nas micro e pequenas empresas a falta de orientação em relação aos
empresários, que muitas vezes não realizam sequer um planejamento tributário
adequado.
A falta de preparo para lidar com os altos tributos faz com que uma grande
parte desses empreendimentos atue na informalidade, pratique atos ilícitos de
sonegação fiscal para manter-se em atividade, o que é prejudicial para a sociedade,
para a economia, e para a própria empresa, a qual terá dificuldades no seu
crescimento.
Para que o empreendimento se desenvolva corretamente é preciso que a
gestão tributária seja implementada desde a sua abertura, ainda na escolha do
regime de tributação, pois, ao contrário do que crê o senso comum, nem sempre a
opção pelo Simples Nacional é a mais vantajosa.
Conforme Zanluca (2014):
O planejamento tributário é um conjunto de sistemas legais que visam
diminuir o pagamento de tributos. O contribuinte tem o direito de estruturar
o seu negócio da maneira que melhor lhe pareça, procurando a diminuição
dos custos de seu empreendimento, inclusive dos impostos. Se a forma
celebrada é jurídica e lícita, a fazenda pública deve respeitá-la. (PORTAL
TRIBUTÁRIO, online, 2017).

Ou seja, o planejamento tributário é verificar a forma mais econômica de
recolher os tributos antes que o fato gerador ocorra isso significa que a empresa,
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antes que ela comece a operar ou pratique determinada operação, é verificada a
forma mais econômica de recolher os tributos sobre a operação de forma legal.
Como a contabilidade possui diversas informações capazes de demonstrar a
sua utilização, pelos micro e pequenos empresários no seu processo decisório,
especialmente, no planejamento tributário de suas empresas, a contabilidade irá
comparar as diversas formas de tributação, para que possam decidir-se pela mais
econômica.

4 TRIBUTAÇÃO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
Com a entrada em vigor do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa
de Pequeno Porte, por meio da Lei Complementar 123/2006 mais conhecida como
Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, o esforço para criar um ambiente favorável
ao empreendedorismo tornou-se uma bandeira dos governos e da sociedade
organizada. A Lei Geral vem, passando por alterações significativas, com o objetivo
de aperfeiçoá-la cada vez mais, trazendo para os empresários, medidas favoráveis
ao desenvolvimento de seus negócios.
Segundo Neto e Teixeira (2011), apesar do importante papel representado
pelas microempresas e empresas de pequeno porte, estas não possuem critério
único universalmente aceito para defini-las. Vários indicativos podem ser utilizados
para a classificação da ME e EPP na economia do Brasil, que é definido de duas
maneiras por diferentes órgãos: o primeiro é pelo valor da receita bruta anual, que
será demonstrado neste trabalho e o segundo é pelo número de pessoas ocupadas.
No Brasil, as microempresas e empresas de pequeno porte podem,
livremente, escolher a forma de tributação mais vantajosa, ou seja, a forma mais
econômica para recolher os tributos.
A Lei Geral é o Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno
Porte, aprovado em 2006 pela Lei Complementar 123, de 14.12.2006, que
estabelece normas gerais relativas às ME e às EPP no âmbito dos poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Este Estatuto vai além do Simples Nacional, ele abrange, não só esse regime
tributário diferenciado, como também aspectos de grande repercussão para a
continuidade dessas empresas, relativos às licitações públicas, etc.
Os limites de receita bruta anual para ME, EPP a partir do artigo 3°,
parágrafo 1°, 2° e 3° da Lei Complementar n° 123/2006 são de:
a) ME: até R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais);
b) EPP: superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou
inferior a R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais).
Art. 3° Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se
microempresas ou empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a
sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o
empresário a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de
2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro de Empresas
Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso,
desde que:
§ 1° Considera-se receita bruta, para fins do disposto no caput deste artigo,
o produto da venda de bens e serviços nas operações de conta própria, o
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preço dos serviços prestados e o resultado nas operações em conta alheia,
não incluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais
concedidos.
§ 2° No caso de início de atividade no próprio ano-calendário, o limite a que
se refere o caput deste artigo será proporcional ao número de meses em
que a microempresa ou a empresa de pequeno porte houver exercido
atividade, inclusive as frações de meses.
§ 3° O enquadramento do empresário ou da sociedade simples ou
empresária como microempresa ou empresa de pequeno porte bem como o
seu desenquadramento não implicarão alteração, denúncia ou qualquer
restrição em relação a contratos por elas anteriormente firmados. (BRASIL,
Lei Complementar no. 123/2006, online)

O empresário com empresa em início de atividade deverá ficar atento em
relação aos limites de receita bruta anual, pois se houver a ultrapassagem de um
dos limites proporcionais de receita bruta (no mercado interno ou adicional com
exportação de mercadorias) em mais de 20%, não deve optar pelo Simples
Nacional e assim escolher outro regime para pagamento dos seus tributos como o
Lucro Presumido ou Lucro Real.

4.1 TRIBUTAÇÃO PELO SIMPLES
O Simples Nacional é um regime tributário simplificado para arrecadação de
tributos e contribuições, devidos pelas Microempresas - ME e Empresas de
Pequeno Porte - EPP, previsto no Estatuto Nacional da Microempresa e da
Empresa de
Pequeno Porte (Lei Complementar 123/2006). Por ele, são pagos oito
tributos, seis deles do governo federal, o ICMS dos Estados e o ISS dos Municípios
em uma única guia de recolhimento.
O Simples não é um imposto único e sim uma simplificação do recolhimento
dos impostos, é uma opção para as microempresas e empresa de pequeno porte de
pagar diversos tributos em uma única guia denominada DAS (Documento de
Arrecadação do Simples Nacional), o percentual de recolhimento varia de acordo
com faturamento dos últimos 12 meses da empresa e as atividades exercidas por
ela, o percentual varia de 4,5% a 16,93% e é uma forma de arrecadação unificada e
dos seguintes tributos e contribuições:
Tributos da Competência Federal: Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (COFINS), Contribuição para o PIS, Contribuição para a Seguridade Social
(INSS); Tributo da Competência Estadual: (ICMS); Tributo da Competência
Municipal: (ISS).
Portanto, é uma opção tributária, pois as ME e as EPP podem ou não
escolher esse regime de tributação. Se não desejarem optar pelo Simples Nacional,
estas empresas deverão fazer o pagamento dos tributos por outros regimes, como
Lucro Presumido ou Lucro Real.

4.2 TRIBUTAÇÃO PELO LUCRO REAL
Segundo o artigo 247 do Regulamento do Imposto de Renda define Lucro
Real como: "Lucro Real é o lucro líquido do período-base ajustado pelas adições,
exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas por este decreto", é o lucro
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líquido do exercício, ajustado pelas adições, exclusões ou compensações
autorizadas pela legislação tributária.
Esse regime é voltado para as empresas maiores, visa calcular o Lucro Real
da empresa dentro de um determinado mês, e assim, a partir do lucro, calcula-se o
IRPJ e a CSLL. Os impostos incidentes nesse regime e seus percentuais são: PIS
1,65% (debitando nas saídas e creditado nas entradas) e COFINS 7,6% (debitando
nas saídas e creditando nas entradas).
Ou seja, para PIS e COFINS debitam-se os percentuais nas saídas e creditase nas entradas, a diferença entre os dois é o saldo a pagar. Não somente compras
dão direito de crédito de PIS e COFINS, mas também energia elétrica, aluguel,
devoluções, serviço de transporte, etc.
Para IRPJ e CSLL a tributação é feita com base no lucro real e calculada
com base no lucro líquido em suas operações, sejam elas industriais, mercantis ou
de prestação de serviços, além de acréscimos patrimoniais referentes a ganhos de
capital, as alíquotas são de 15% e 9% respectivamente.
O LALUR (Livro de Apuração do Lucro Real) é o livro fiscal, obrigatório para
as empresas tributadas pelo Imposto de Renda no Lucro Real, usado para controlar
e registrar as adições representadas por despesas contabilizadas e indedutíveis
(doações, brindes, multas indedutíveis) ou exclusões que são rendimentos, receitas
e quaisquer outros valores incluídos na apuração do lucro líquido que não sejam
computados no lucro real. Ele é dividido em duas partes, A e B, na parte A são
registrada as adições e exclusões, e na parte B é onde são controlados os débitos e
créditos fiscais.
As empresas enquadradas neste regime podem optar pelos sistemas de
apuração do resultado que são: Lucro Real anual e Lucro Real trimestral na forma
da Lei n° 9.430/96, de acordo com o Portal Tributário (2017):
Lucro Real Anual: a empresa deve antecipar os tributos mensalmente, com
base no faturamento mensal, sobre o qual aplicam-se percentuais
predeterminados, de acordo com o enquadramento das atividades, para
obter uma margem de lucro estimada (estimativa), sobre a qual recai o IRPJ
e a CSLL, de forma semelhante ao Lucro Presumido. (PORTAL
TRIBUTÁRIO, 2017, online)

A opção pelo Lucro Real anual pode ser vantajosa porque poderá suspender
ou reduzir o pagamento do IRPJ e da CSLL, quando os balancetes apontarem lucro
real menor que o estimado ou até mesmo prejuízos fiscais.
Lucro Real trimestral: o IRPJ e a CSLL são calculados com base no
resultado apurado no final de cada trimestre civil, de forma isolada.
Portanto, nesta modalidade, teremos durante o ano 4 (quatro) apurações
definitivas, não havendo antecipações mensais como ocorre na opção de
ajuste anual. (PORTAL TRIBUTÁRIO, 2017, online)

Esta opção deve ser vista com cautela, principalmente em atividades que
alternem lucros e prejuízos durante o ano. Nesta modalidade, os lucros e prejuízos
são apurados trimestralmente, de forma isolada.
A alíquota do Imposto de Renda é de 15% do lucro líquido apurado no
trimestre com cobrança extra de 10%, sobre a parcela excedente do resultado
obtido com a multiplicação de R$ 20.000,00 pelo número de meses do período
apurado.
Na forma da Lei n° 12.814/2013, esta forma de tributação é obrigada pelas
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empresas com faturamento acima de R$ 78.000.000,00 ou R$ 6.500.000,00,
multiplicado pelo número de meses de atividade do ano-calendário anterior quando
inferior a doze meses, e que exercem atividades econômicas específicas que é o
caso das instituições financeiras.
O Lucro Real é a melhor opção, na maioria das vezes, por grande parte das
empresas que possuem altos custos operacionais ou com a margem de lucro muito
pequena, sua grande vantagem é estar enquadrada no chamado regime não
cumulativo, onde permite que as empresas optantes pelo Lucro Real tenham
desconto de créditos com os insumos adquiridos.

4.3 TRIBUTAÇÃO PELO LUCRO PRESUMIDO
O lucro presumido é a forma de tributação simplificada, os impostos são
pagos separadamente e com percentuais diferentes. Cada ramo de atividade tem
um "lucro presumido”, sendo este o valor que se usa para calcular dois impostos
importantes o pagamento do Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), e os impostos incidentes, PIS e COFINS, pagos de forma mensal,
IRPJ e CSLL pagos de forma trimestral.
O lucro presumido ou estimado também é conceito tributário. Tem a
finalidade de facilitar o pagamento do IR, sem ter que recorrer à complexa
apuração do lucro real que pressupõe contabilidade eficaz, ou seja, capaz
de apurar o resultado antes do último dia do mês subsequente ao
encerramento do trimestre. (FABRETTI, 2003, p. 224).

A apuração do lucro presumido tem como base a receita operacional bruta,
de acordo com o percentual pré-definido pela legislação de acordo com a atividade
da empresa.
A alíquota de cada dos tributos IRPJ 15% e CSLL 9%, incide sobre as
receitas com um percentual variável de 1,6% a 32% do faturamento, conforme a
atividade. Este percentual deriva da presunção de uma margem de lucro para cada
atividade, por isso a expressão Lucro Presumido, que é predeterminado pela
legislação tributária.
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Tabela 1. Atividades e seus coeficientes de presunção dos tributos sobre o
faturamento da empresa
CSLL

IRPJ

Sobre a
Base
de Cálculo

Alíquota

15%

12,00%

9,00%

8.00%

15%

12,00%

9.00%

8.00%

15%

12,00%

9,00%

Transportes de carga

8.00%

15%

12.00%

9.00%

Transportes de passageiros

16,00%

15%

12,00%

9.00%

Serviços em geral

32,00%

15%

32.00

9.00%

32,00%

15%

12,00%

900%

32,00%

15%

12,00%

9,00%

32,00%

15%

32,00%

9.00%

16,00%

15%

12,00%

9,00%

Loteamento, incorporação, venda
de imóveis construídos pra revenda

8.00%

15%

12,00%

9.00%

Construção por administração ou
por empreitada {mão de obra)

32,00%

15%

12,00%

9.00%

8,00%

15%

12,00%

900%

Atividades
Sobre a Base
de Cálculo

Alíquota

Revenda de combustíveis

1.6%

Vendas de mercadorias,
industrialização por encomenda
Prestação de serviços hospitalares

Serviços relativos a profissão
regulamentada
Intermediação de negócios
Administração, locação ou Cessão
de Bens Imóveis e Moveis etc.
Bancos Comerciais, de
Investimentos,
Caixas Econômicas

Construção por Administração ou
por empreitada {material)
Fonte: Adaptado de Santos 2012.

A Tabela 1 apresenta os coeficientes por atividades, para base de cálculo
dos impostos IRPJ e CSLL.
Como no Lucro Real, a parcela do Lucro Presumido, ou seja, a base de
cálculo que for maior ao valor resultante da multiplicação de R$ 20.000,00 pelo
número de meses do período de apuração, terá o adicional de imposto de 10%.
Para PIS e COFINS as alíquotas aplicadas serão de 0,65% e 3%
Respectivamente, as empresas tributadas pelo Lucro Presumido não podem
aproveitar os créditos do PIS e COFINS, por estarem fora do sistema não
cumulativo, mas recolhem com alíquotas mais baixas.
Qualifica-se para esse enquadramento empresas com receita total acima de
R$ 3.600.000,00 e inferior ou igual a R$ 78.000.000,00 e liberadas da tributação de
Lucro Real.
O Lucro Presumido é vantajoso para as empresas com poucos custos
operacionais, folha salarial baixa e mercadorias no sistema de substituição tributária,
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seu tratamento é bem mais simples do que se trabalhar no Lucro Real e as alíquotas
de PIS e COFINS são menores, interessante para empresas que não tem muitos
créditos a serem abatidos.
Tabela 2. Comparativo de vantagens de cada regime de tributação.

A Tabela 2 demonstra para as empresas, pequena, média e de grande
porte, em qual regime de tributação irão encontrar mais vantagens.

5 MUDANÇAS OCORRIDAS COM A LEI COMPLEMENTAR 155/2016
Em 28 de outubro de 2016 foi publicada no Diário Oficial a Lei
Complementar N° 155/2016 que trouxe diversas alterações na Lei Complementar N°
123/2016 que rege o estatuto das Micro Empresas e Empresas de Pequeno Porte,
com o intuito de reduzir a carga tributária das micro e pequenas Empresas, fixando o
alcance das normas gerais para tratamento diferenciado à microempresa (ME) e a
empresa de pequeno porte (EPP), compreendendo: regime único, simplificado,
diferenciado e favorecido de arrecadação e tributação.
Uma das principais mudanças trazidas pela LC 155/2016 é a alteração no
limite de faturamento da ME e da EPP. O limite para enquadramento da Micro
Empresa passara de um faturamento anual de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta
mil reais) para R$ 900.000,00 (novecentos mil reais) e para enquadramento de
Empresas de Pequeno Porte o faturamento de até R$ 3.600.000,00 (três milhões e
seiscentos mil reais), é alterado para até R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e
oitocentos mil reais).
Porém, as empresas optantes pelo Simples Nacional que ultrapassarem a
receita de R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais) irão pagar tanto o
ICMS quanto o ISS separadamente pelo regime normal de apuração, pois não estão
contempladas no recolhimento unificado (DAS).
Poderão optar também pelo regime Simples Nacional as micro e pequenas
empresas fabricantes de bebidas alcoólicas, como pequenas cervejarias, destilarias,
vinícolas, etc.
Referente ao parcelamento também ocorreu mudanças, os débitos vencidos
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até maio de 2016 poderão ser parcelados em até 120 vezes e o valor da parcela não
poderá ser inferior a R$ 300,00 (trezentos reais).
Quanto às tabelas e faixas de faturamento, o Simples Nacional possui seis
tabelas e vinte faixas de faturamento, a partir de 2018 com a LC 155/2016 passará a
ter cinco tabelas e apenas seis faixas de faturamento.
Será permitido também o aporte de capital de investidor anjo nas empresas
optantes pelo Simples Nacional, de acordo com o artigo 61A da Lei Complementar
155/2016:
Art. 61-A- Para incentivar as atividades de inovação e os investimentos
produtivos, a sociedade enquadrada como microempresa ou empresa de
pequeno porte, nos termos desta Lei Complementar, poderá admitir o
aporte de capital, que não integrará o capital social da empresa.
§ 1o As finalidades de fomento a inovação e produtivos deverão constar do
contrato de participação,
com vigência não superior a sete anos.
§ 2o O aporte de capital poderá ser realizado por pessoa física ou por
pessoa jurídica, denominadas investidor-anjo.
§ 3o A atividade constitutiva do objeto social é exercida unicamente por
sócios regulares, em seu nome individual e sob sua exclusiva
responsabilidade.
§ 4o O investidor-anjo:
- não será considerado sócio nem terá qualquer direito a gerência ou voto
na administração da empresa;
- não responderá por qualquer dívida da empresa, inclusive em
recuperação judicial, não se aplicando a ele o art. 50 da Lei no 10.406, de
10 de janeiro de 2002 - Código Civil;
- será remunerado por seus aportes, nos termos do contrato de
participação, pelo prazo máximo de cinco anos.
§ 5o Para fins de enquadramento da sociedade como microempresa ou
empresa de pequeno porte, os valores de capital aportado não são
considerados receitas da sociedade.
§ 6o Ao final de cada período, o investidor-anjo fará jus à remuneração
correspondentes aos resultados distribuídos, conforme contrato de
participação, não superior a 50%(cinquenta por cento) dos lucros da
sociedade enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte.
§ 7o O investidor-anjo somente poderá exercer o direito de resgate depois
de
decorridos,
no mínimo, dois anos do aporte de capital, ou prazo
superior estabelecido no contrato de participação, e seus haveres serão
pagos na forma do art. 1.031 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 Código Civil, não podendo ultrapassar o valor investido devidamente
corrigido.
§ 8o O disposto no § 7o deste artigo não impede a transferência
da
titularidade do aporte para terceiros.
§ 9o A transferência da titularidade do aporte para terceiro alheio à
sociedade dependerá do consentimento dos sócios, salvo estipulação
contratual expressa em contrário.
§ 10”. O Ministério da Fazenda poderá regulamentar a tributação sobre
retirada do capital investido. (BRASIL, Lei Complementar no.155/2016, Art.
61a, online).

Investidor anjo são pessoas físicas que investem seu capital nas empresas
em startups (início de suas atividades), com potencial em crescimento, geralmente
são empresários, executivos que agregam valor aos empreendedores.
Também para a micro e pequena empresa que participa de licitações, de
acordo com o artigo 43 LC 155/2016:
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Art. 43 - As microempresas e as empresas de pequeno porte, por ocasião
da participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, mesmo que está apresente alguma restrição.
§ 1o Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor
do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração
pública, para regularização da documentação, para pagamento ou
parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou
positivas com efeito de certidão negativa. (BRASIL, Lei Complementar no.
155/2016, Art. 43, online).

Mesmo possuindo pendência ou irregularidade fiscal as micros e pequenas
empresas poderão participar normalmente com os documentos que possuem, tendo
um prazo de cinco dias úteis para apresentar a documentação faltante, para
comprovar a regularidade fiscal.
Importante destacar que estas mudanças entrarão em vigor na data de 1°
de Janeiro de 2018 e que até esta data continua em plena vigência a Lei n°
123/2006 com atualização válida somente da Lei n° 147/2014.

6 MOTIVOS QUE LEVAM AS MICRO E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE A
MORTALIDADE
No Brasil, levantamentos realizados pelo Serviço Brasileiro de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), mostram registros de pesquisas
antecedentes, onde apontam índices de mortalidade das MPE’s em determinados
períodos, além de apontamentos sobre quais seriam as supostas causas.
Embora o Brasil tenha uma grande tendência ao empreendedorismo, a
maioria das empresas de pequeno porte abertas no país não chega a completar o
quinto ano de existência com estabilidade financeira e perspectivas de crescimento,
sendo que muitas delas se retiram do mercado antes desse período. (SEBRAE,
2017).
Milhares de empresas que são abertas anualmente, em sua maioria é fruto
da necessidade de sobrevivência do proprietário, que se encontra sem colocação no
mercado de trabalho formal e acaba por optar à abertura de um negócio próprio.
Essa característica é o que ocasionador as demais dificuldades das MPE’s,
já que uma vez que se cria um conjunto de empresas abertas por necessidade de
sobrevivência e não por uma oportunidade de negócio.
Os determinantes da mortalidade das empresas podem ter relação com as
falhas gerenciais na condução dos negócios, falta de capital de giro (fluxo de caixa),
problemas financeiros (endividamento) e falta de conhecimentos gerenciais em si. A
complexidade tributária que dependendo do segmento acaba inviabilizando o
negócio e a maioria das empresas não tem um suporte de um contador, encontrando
muitas dificuldades para administrá-las.
Apesar do crescente destaque das micro e pequenas empresas na
economia brasileira, bem como seu papel social na diminuição das desigualdades
entre indivíduos e regiões, elas ainda enfrentam dificuldades diversas para operar no
Brasil.
O efeito de tais dificuldades é a alta taxa de mortalidade, o empreendedor
enfrenta diversas dificuldades nos primeiros anos de funcionamento, que resultam
na mortalidade de algumas empresas até o quinto ano de funcionamento, segundo
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estudo realizado pelo SEBRAE em 2014 sobre a Causa Mortis das Empresas.
Em dezembro de 2015, quadriplicou a quantidades de MPE’s fechadas,
comparado ao mesmo período de 2014, pois apesar de o Brasil ter uma população
empreendedora, por falta de preparo e apoio adequado, o brasileiro também muito
fracassa.
O país apresenta alta mobilidade social e econômica, nele despontam
muitas oportunidades. Todavia, a falta de estrutura adequada em termos de aparato
legal, contábil e gerencial, a legislação tributária ainda desfavorável, as exigências
burocráticas, a carência de crédito e de uma política sistêmica de apoio e incentivo
às micro e pequenas empresas levam a altas taxas de insucesso.
Isso porque as empresas abertas por necessidade de subsistência do
indivíduo, sem que este tenha percebido qualquer oportunidade interessante de
negócio, são mais propensas a sofrerem as consequências da falta de planejamento
e estruturação, ocasionando o fechamento da atividade.
Para Godoy (2009), um dos problemas que prejudica as MPE’s é o fato de o
empreendimento ser um patrimônio familiar, de forma que os cargos-chave são
cedidos a membros da família. Godoy considera que, se o cargo for ocupado por um
indivíduo com capacidade e competência sem vínculo familiar, este poderá trazer
benefícios para a empresa.
Pesquisas do SEBRAE apontam que o custo de produção dessas empresas
ainda é muito elevado, o que, ao lado de entraves oriundos do chamado "custo
Brasil”, por exemplo, elevadas despesas de transportes, e da excessiva burocracia
envolvida no acesso ao mercado exterior.
Outro fator crucial para as empresas é a dificuldade encontrada no acesso
ao mercado, principalmente nos quesitos propaganda inadequada; formação
inadequada dos preços dos produtos/serviços; informações de mercado e logística
deficiente, caracterizando a falta de planejamento dos empresários.
.
7. CONCLUSÃO
A contabilidade auxilia na escolha de um regime tributário adequado e
vantajoso para as empresas, demonstrando de que forma elas se enquadram em
cada regime e como funciona a apuração dos impostos, tanto no Simples Nacional,
quanto no Lucro Real e Lucro Presumido. Devido a isso, o profissional desta área
deve estar sempre atualizado, através de estudos e pesquisas para se adequar e
adaptar-se as exigências do mercado.
O sistema tributário brasileiro é complexo e despende muitos gastos para as
empresas, o que causa grandes dificuldades na manutenção das atividades
principalmente das micro e pequenas empresas. De acordo com a pesquisa, o gasto
em tributos das empresas optantes do Simples é realmente menor, mas a diferença
é pequena e há limitações que as empresas se submetem para se enquadrar no
Simples, sendo necessário um planejamento para verificar as vantagens e
desvantagens da opção.
A necessidade de um planejamento remete à ideia inicial da qual o trabalho
partiu e que se revelou válida, pois, ao se submeter a um cuidadoso planejamento, a
empresa terá as informações necessárias para tomar decisões acertadas em relação
à forma de tributação, a fim de diminuir o valor gasto em tributos e se mantendo
dentro dos parâmetros legais.
As micro e pequenas empresas representam a maioria das empresas
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abertas no Brasil, geram muitos empregos e movimentam a economia do país.
Apesar de todos os incentivos dados pelo Governo, com adoção de leis que
permitem o tratamento diferenciado para essas empresas, como é o caso do
Simples Nacional, essas empresas ainda apresentam um alto grau de mortalidade
nos primeiros anos de funcionamento.
A Lei complementar 155/2016 a partir de 1° de janeiro de 2018 trará muitos
benefícios para as microempresas e empresas de pequeno porte, apesar de nova na
literatura sobre as mudanças no planejamento tributário, é fato que esse recurso
demonstrou ser uma ferramenta de suma importância para a identificação de novas
práticas eficazes, trazendo ainda mais vantagens para essas empresas sendo um
fator positivo futuramente para a taxa de sobrevivência das ME e EPP.
A mortalidade das micro e empresa de pequeno porte instiga muitos
organismos públicos e privados a um interesse maior pelas causas que levam esses
empreendimentos ao fechamento de suas portas. Está associada a um conjunto de
fatores, sendo eles a falta de clientes, falta de poder de competitividade para com os
concorrentes, falta de conhecimentos na área da empresa e a má escolha de um
ponto de negócio.
Também existem os aspectos de ordem financeira como a inadequada
gestão de clientes, maus pagadores, falta de capital de giro e os aspectos de
magnitude externa como a carga tributária elevada e falta de mão de obra
qualificada, de modo que foram levantados os principais fatores causadores da
mortalidade de MPE’s.
Para tanto o empreendedor precisa conscientizar-se, conhecer o seu
negócio, a demanda do mercado, a área que ele irá atuar e contratar um profissional
capacitado conhecedor de contabilidade e tributação, para que o mesmo possa
ajudá-lo no processo de planejamento e controle da sua organização, garantindo de
tal forma a continuidade empresarial.
.
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RESUMO
No processo de constituição de seu comércio o empresário procura pesquisar qual o
modo correto de constituir uma empresa, o mesmo ocorre quando o empresário
deseja encerrá-la. Para tanto deverá buscar por informações que o auxilie no seu
objetivo e dificilmente consegue levantar dados que facilitem no processo de
encerramento empresarial. Diante deste obstáculo ocasionado pela dificuldade em
se obter informações, este artigo tem a finalidade de instruir e auxiliar o empresário
de maneira correta e objetiva no processo de encerramento da sua empresa,
economizando seu tempo em filas e procedimentos burocráticos. A pesquisa procura
enfatizar a importância de encerrar uma empresa corretamente perante a legislação
relatando quais são os problemas enfrentados ocasionados pela falta de um
encerramento correto, destacando também não somente a importância do trabalho
Contador em todo o processo de regulamentação e encerramento da empresa como
também a importância do trabalho em conjunto do profissional contábil e seu cliente.
Palavras-chave: Procedimentos; Contador; Obrigações Acessórias.

ABSTRACT
In the process of establishing its trade, the entrepreneur seeks to find out the correct
way to start a business, the same is true when the entrepreneur wants to close it. To
do so, you should seek information that helps you in your goal and cannot easily
gather data to facilitate the business closure process. Faced with this obstacle
caused by the difficulty in obtaining information, this article is intended to instruct and
assist the entrepreneur in a correct and objective manner in the process of closing
your company, saving your time in queues and bureaucratic procedures. The
research seeks to emphasize the importance of shutting down a company correctly
before the law by reporting on the problems faced by the lack of a proper closure,
noting not only the importance of the Work accountant in the whole process of
regulation and closure of the company, but also the Importance of the work of the
accounting professional and his client.
Key-words: Procedures; Counter; Accessory Obligations.
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1. INTRODUÇÃO
Atualmente o Brasil sente os reflexos da crise econômica, principalmente
com o anúncio da operação Lava Jato em março de 2014, segundo informações é a
maior investigação já realizada no que se refere à corrupção e desvio de dinheiro já
cometido no Brasil.
A operação tem como foco principal investigar os responsáveis pelo desvio
de recursos públicos na maior empresa do ramo petroleiro do Brasil - Petrobrás.
Com o início das investigações muitas empresas que possuíam algum tipo de
investimento em ações nesta empresa passaram a ter alguma dificuldade
financeira, sendo que o país começou a notar os efeitos de uma crise econômica,
principalmente com a desvalorização do real e o aumento da inflação.
Com a elevação dos impostos várias empresas começaram a ter algumas
dificuldades em se manter ativas e com isso não encontraram outra saída a não ser
de fechar suas portas e encerrar suas atividades por tempo indeterminado.
De acordo com o site da revista Exame (2016) mais de 4.400 empresas
fecharam suas portas, entre elas está a Ambev uma das maiores companhias de
bebidas das Américas, localizada no Rio Grande do Sul, esta teve suas portas
fechadas em novembro de 2016 devido à alta do ICMS no mesmo ano.
No último ano notou-se que uma quantidade significativa de empresas vêm
fechando suas portas e a maioria por conta de endividamentos devido ao aumento
dos impostos, como por exemplo: o ICMS que interfere diretamente na produção e
importação dos produtos fabricados.
Sabe-se que para qualquer operação realizada entre empreendedor e
empresa, o proprietário acaba enfrentando muita burocracia em relação à
documentação empresarial, e para fechar uma empresa, ou seja, encerrar suas
atividades os procedimentos não são diferentes.
Diante a burocracia de encerramento das atividades empresariais, levantouse a seguinte questão: como o empresário deve proceder diante ao fechamento de
uma Empresa de responsabilidade Limitada que está em inatividade há algum
tempo?
Na maioria das vezes, os empresários de maneira errônea acabam deixando
alguns detalhes de encerramentos passarem despercebidos e que no futuro
possam enfrentar sérios problemas judiciais, pois deixaram de cumprir algumas
etapas essenciais para fechamento de suas empresas.
Diante ao problema apontado, este trabalho tem como objetivo principal
auxiliar o empreendedor que possui dificuldades para fechar suas portas de forma
definitiva, auxiliando e indicando os procedimentos burocráticos necessários que
acabam sendo motivo de estresse para o empreendedor.
Para atingir esta meta, outros objetivos são traçados:
a) Esclarecer possíveis dúvidas sobre os procedimentos iniciais de baixa da
Empresa;
b) Evidenciar o papel do Profissional Contábil no processo de encerramento
da Empresa;
c) Expor de maneira clara e objetiva as etapas do processo de baixa de
Empresas Comércio Ltda.
Para a elaboração desta pesquisa, será utilizado o método bibliográfico,
juntamente com o método explicativo.
De acordo com Marconi e Lakatos (2007):
A pesquisa bibliográfica, ou fontes secundárias, abrange toda a bibliografia
já tomada pública em relação ao tema estudado, desde publicações
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avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas, monografias, teses,
material cartográfico, etc. (MARCONI e LAKATOS, 2007, p. 71)

Esta pesquisa será elaborada com o apoio em documentação encontrados
na Internet, livros, leis e publicações já existentes.
Gil também afirma que (2007):
Uma pesquisa explicativa pode ser a continuação de outra descritiva, posto
que a identificação de fatores que determinam um fenômeno exige que este
esteja suficientemente descrito e detalhado. (GIL, 2007, p. 43)

A pesquisa tem como finalidade explicar detalhadamente um procedimento já
conhecido no meio empresarial, mas que ainda geram muitas dúvidas em relação a
documentação necessária no processo de encerramento das empresas.
Aplicando assim este conceito ao término deste trabalho, serão apresentadas
considerações referentes à pesquisa, as quais têm como finalidade auxiliar a fácil
compreensão dos procedimentos que serão realizados caso o empresário pretenda
encerrar as atividades empresariais.
2. ENTENDA O AUMENTO DA CRISE ECONÔMICA NO BRASIL
Com a piora da situação econômica no país muitas empresas vêm
declarando falência nos últimos dois anos, segundo o Serviço Central de Proteção
ao Crédito (SCPC), “os pedidos de falência cresceram 31,6% no primeiro trimestre
de 2016, comparado a janeiro a março do ano anterior, sendo 88% pequenas
empresas, médias empresas 9% e grandes empresas 3%” (G1, 2017).
Nota-se que a grande maioria das empresas declaradas como falidas foram
as de pequeno e médio porte, incluindo as empresas de Sociedade de
Responsabilidade Limitada (Ltda.)
Conforme a Lei nº 10.406, de janeiro de 2002, Código Civil, uma empresa de
sociedade limitada leva esse nome pois, “seus sócios se responsabilizam
solidariamente de forma limitada” (BRASIL,2002), entende-se que seus sócios têm
suas responsabilidades e participação definida de acordo com o quanto cada um
investiu na constituição da empresa.
Consequentemente quando decretada falência ou decide-se fechar a
empresa, os sócios tomam para si toda a responsabilidade de dívidas e obrigações
relacionadas à porcentagem que cada um possui da empresa.
Quando se fala de falência de uma empresa o modo mais simples de se
conceituar o termo seria como “ato ou o efeito de falir, quebra ou a condição do
comerciante cujo a cessação dos pagamentos foi constatada pelos tribunais e não
tem condições de saldar seus débitos” (Dicionário, online, 2017), ou melhor, quando
o empresário não possui dinheiro suficiente para conseguir pagar as dívidas
contraídas e já se encontram em processos judiciais.
A Legislação Brasileira possuiu uma Lei que regulamenta o processo
falimentar de empresas chamada Lei de Recuperação Judicial e Falência do
Empresário, Lei n° 11.101, de 09 de Fevereiro de 2005, publicado no governo do
então Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, diz basicamente que para
se declarar Falência a Empresa ou Empresários devem apresentar os seguintes
requisitos:
a) Tenha sua insolvência real ou presumida;
b) Seja empresário;
c) Haja o decreto de declaração de falência pelo juízo competente.
Após aprovação dos três requisitos pode-se dar início ao processo de
falência da empresa, sendo confirmado que a empresa possui mais débitos do que
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bens estes podem ser vendidos para liquidar as dívidas, e esta comprovação deve
ser feita somente pelo empresário.
Ao declarar falência o proprietário perde os direitos sobre os bens da
empresa ou utilizá-los, (Art. 103 da Lei de Falência), mas o mesmo poderá
acompanhar a administração da falência e fazer valer seus direitos, porém o mesmo
não deverá interferir no processo de execução.
O Art. 158, da Lei 11.101/17 destaca algumas obrigações:
Art. 158. Extingue as obrigações do falido:
I – o pagamento de todos os créditos;
II – o pagamento, depois de realizado todo o ativo, de mais de 50%
(cinquenta por cento) dos créditos quirografários, sendo facultado ao falido
o depósito da quantia necessária para atingir essa porcentagem se para
tanto não bastou a integral liquidação do ativo;
III – o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contado do encerramento da
falência, se o falido não tiver sido condenado por prática de crime previsto
nesta Lei;
IV – o decurso do prazo de 10 (dez) anos, contado do encerramento da
falência, se o falido tiver sido condenado por prática de crime previsto nesta
Lei. (BRASIL, Lei no. 11.101/17, Art. 158)

Assim sendo quando uma empresa declara falência há vários procedimentos
burocráticos a seguir, além de várias obrigações estabelecidas pela justiça perante
seus fornecedores.
Outra situação que se destaca como reflexo das dificuldades enfrentadas
pelos sócios de manter seu negócio, são as chamadas Empresas Inativas ou
Pessoa Jurídica Inativa, segundo o Portal Tributário (2017) é a Empresa “que não
tenha efetuado qualquer atividade operacional, não operacional, patrimonial ou
financeira, inclusive aplicação no mercado financeiro ou de capitais, durante todo o
ano-calendário”, neste conceito as empresas encontram-se de portas fechadas e
não há nenhuma movimentação financeira como compra e vendas de mercadoria
durante o ano.
Tanto para o empresário que declarou falência, quanto para a empresa que
se encontra inativa, a falta de recursos financeiros é um dos principais motivos a
não darem continuidade as suas atividades empresariais e diante a esta situação,
são obrigadas a encerrar suas atividades deparando-se com as dificuldades
referentes à burocracia no processo de baixa da entidade.
Neste processo de encerramento empresarial toda documentação obrigatória
relativa às atividades das empresas e as obrigações acessórias devem estar
devidamente em dia e regularizadas, caso contrário não será permitido a baixa no
CPNJ do estabelecimento.
3. A IMPORTÂNCIA DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS NO PROCESSO
BUROCRÁTICO NO FECHAMENTO DA EMPRESA
Para que seja possível encerrar as atividades de uma empresa sendo ela
inativa ou não, serão necessários alguns procedimentos contábeis, tributários e
legais, pois as dívidas fiscais e a falta de cumprimento das obrigações acessórias
são dois obstáculos no processo de fechamento da empresa, sendo que estas
obrigações são responsabilidades que os sócios assumiram perante a Legislação
Comercial, Fisco Federal, Ministério do Trabalho e Previdência Social quando
constituíram seu negócio.
O Código Tributário Nacional (Lei no. 5.172, de 25 de Outubro de 1996)
considera a finalidade das obrigações acessórias como tendo como “objeto as
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prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou
da fiscalização dos tributos”.
Observa-se que é toda a documentação necessária para o Fisco e outros
órgãos, sejam eles de ordem: nacional, estadual ou municipal, para que possa fazer
a devida arrecadação dos impostos.
3.1. A EMPRESA E SUAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
O Portal de Contabilidade Tributária (2017) lista as obrigações acessórias
como:
Estatuto ou Contrato Social;
Contabilidade;
Balanço Patrimonial;
Livro Diário e Livro Razão;
Declaração de Bens e Direitos no Exterior (DBE/BACEN);
Demonstração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF);
Imposto de Renda Retido na Fonte e Comprovante de Rendimentos e
Retenção do IRF;
Livro de Inspeção do Trabalho;
Livro Registro de Duplicatas;
Sped Fiscal/EFD, Sped Contábil/ECD e de Sped Imposto de Renda/ECF;
Livro Registro de Inventário e dos empregados da empresa;
Folha de Pagamento;
GPS (Guia da Previdência Social);
GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência
Social);
GRFC (Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS e da Contribuição
Social);
CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados);
RAIS (Relação Anual de Informações Sociais);
Comprovantes de Contribuição Sindical, Contribuição Confederativa,
Contribuição Assistencial e Associativa;
Norma Regulamentadora 7 e 9 do Ministério do Trabalho;
Informes de Rendimentos das Pessoas Físicas e Jurídicas;
Publicações Obrigatórias nas Empresas Limitadas;
Sistema Integrado de Comércio Exterior de Serviços, Intangíveis e Outras
Operações que Produzam Variações no Patrimônio (SISCOSERV).
(PORTAL DE CONTABILIDADE TRIBUTÁRIA, 2017, online)

A obrigatoriedade da apresentação das obrigações citadas acima pode variar
de empresa para empresa, o que isenta a entrega de algumas destas
documentações é o regime de tributação que a empresa está enquadrada: Lucro
Real, Lucro Presumido ou Simples Nacional.
Neste caso a empresa inativa estava dispensada da entrega de algumas
destas obrigações perante o Fisco, dentre elas: em 2014 houve isenção do
Demonstrativo de Apuração de Condições Sociais (DACON), está também
dispensada de apresentar a GFIP (Guia de recolhimento do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço) caso a empresa se mantiver inativa durante o período de um
ano.
Até 2016 era isento a entrega da Declaração de Créditos Tributários Federais
(DCTF), porém tornou-se obrigatório a partir deste ano (2017) somente para a
empresa que possuem dívida ativa, pois neste documento deverá conter todas as
informações a respeito da inatividade da empresa.
Em de 2017 foi desobrigado a entrega da Declaração Simplificada de
Pessoas Jurídicas (DSPJ – inativa), pois segundo a Receita Federal Brasileira
deverá ser apresentada juntamente com a Declaração de Débitos e Créditos
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Tributários Federais (DCTF) contada com base na normativa na Instrução da RFB
nº 1.646 de 30 de maio de 2016.
4. O PAPEL DO PROFISSIONAL CONTÁBIL NO PROCESSO DE
ENCERRAMENTO DA EMPRESA
Para facilitar o encerramento empresarial existe uma sequência de
procedimentos que irão evitar que os sócios gastem tempo desnecessário em todo
o processo, primeiramente toda a empresa que precisa ser encerrada deverá
apresentar regularidade fiscal, regularidade trabalhista e regularidade contábil o que
incluem as Obrigações Acessórias mencionadas.
Muitas vezes uma empresa inativa acaba gerando dívidas principalmente
com a prefeitura e associações do município em que está instalada e também com
a Receita Federal do seu estado, o primeiro passo seria procurar um Contador para
que este possa fazer uma avaliação e buscar as pendências que a empresa por
ventura apresente.
Sendo assim, o Profissional Contábil deverá verificar junto a Prefeitura
Municipal e ao Estado, possíveis irregularidades, averiguar débitos com o INSS e
dívidas de FGTS de funcionários junto à Caixa Econômica Federal e informações
referentes a alguma declaração não apresentada, comprovado alguma
irregularidade o profissional deverá auxiliar no parcelamento dos mesmos, tendo em
vista que a liquidez das pendências possibilita o encerramento da empresa.
Com essas informações reunidas o contador terá uma visão de como se
encontra a situação tributária da empresa e a partir desse ponto irá informar aos
sócios se a empresa está devidamente regularizada está pronta para ser encerrada
sem problemas.
Anteriormente o processo de encerramento de uma empresa, levaria em
média de três a quatro meses para ser concluído, agora esse tempo foi reduzido de
três a quinze dias dependendo da regularidade da empresa.
Segundo o site da Secretaria da Fazenda do Paraná (2015):
O tempo recorde no fechamento de empresas é também consequência do
decreto estadual nº 12.232, lei (147/2014), por meio do qual o governador
Beto Richa dispensou a Junta Comercial da exigência de qualquer tipo de
certidões para arquivamento de atos empresariais, até mesmo para a baixa
ou distrato societário. (SECRETARIA DA FAZENDA DO PARANÁ, 2015,
online)

A diminuição do período de baixa da empresa só é possível graças a criação
da Lei nº 11.598/07, onde que tem como objetivo estabelecer normas que
simplificam a unificação do processo de registro, legalização de pessoas jurídicas
de âmbito nacional, possibilitou que a Secretaria do Estado do Paraná implantasse
o Empresa Fácil Paraná e Central de Atendimento Empresarial – Fácil. O Empresa
Fácil Paraná é um site que integra a Rede Nacional Para Simplificação de Registro
e Legalização de Empresas e Negócios (REDESIM) que está em vigor desde
dezembro de 2007.
Segundo o a Lei n° 11.3598 de 3 de dezembro de 2007 o REDESIM
estabelece:
o

Art. 2 . Fica criada a Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da
Legalização de Empresas e Negócios - REDESIM, com a finalidade de
propor ações e normas aos seus integrantes, cuja participação na sua
composição será obrigatória para os órgãos federais e voluntária, por
adesão mediante consórcio, para os órgãos, autoridades e entidades não
federais com competências e atribuições vinculadas aos assuntos de
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interesse da Redesim. (BRASIL, Lei n° 11.3598/2007 que altera a Lei
n°8934/1994, online)

Por meio do REDESIM é possível também fazer a baixa da empresa
comercial utilizando o site Empresa Fácil Paraná, que é uma ferramenta que
engloba todos as informações da Receita Federal e outros órgãos Estaduais e
Municipais responsáveis pelo processo de abertura, alteração e baixa uma
empresa. O site disponibiliza dados online de modo integrado, simplificado,
interativo e de fácil acesso.
De modo geral o REDESIM tem juntamente com o Empresa Fácil Paraná
como objetivo: “Facilitar o processo de abertura, alteração e baixa de empresas no
estado gerando facilidade, segurança e agilidade para o poder público e para o
cidadão empreendedor”. (Empresa Fácil Paraná, 2017). O site tem meta reduzir a
formalidade e os custos sociais e econômicos da informalidade, aumentar a
competitividade e produtividade nos processos empresariais, ajustar a legislação
municipal as leis federais que regem as atividades empresariais e eliminar a
burocracia no processo de registro, legalização e baixa empresarial.
O Empresa Fácil Paraná integrado ao REDESIM oferece múltiplos benefícios
não somente para o empreendedor como também para o município e para a
sociedade. Para o empresário compreende a redução no tempo de abertura,
procura reduzir os custos com deslocamentos, e diminuir o tempo gasto com
emissão e entrega de documentos, o site também oferece um ambiente simplificado
e seguro além de ser interativo e com rápido retorno de solicitações, disponibiliza
informações e orientações online, pagamento de taxas e tributos e meio eletrônico,
e informatização das obrigações acessórias.
Os benéficos ofertados para os municípios são: a simplificação de recursos
necessários para o processo de abertura, legalização, manutenção e baixa
empresarial, uniformização da legislação tributária do município, automatização e
melhoria de processos, além de oferecer auxilio e simplificar o processo de
fiscalização das empresas. No que se refere aos benefícios que o Empresa Fácil
pode trazer a sociedade estão: a redução da economia ou seja toda a atividade que
envolve empresas que não possuiem firma registrada, que não emitem notas
fiscais, não possui empregados registrados e não contribuem com impostos ao
governo, incentiva a geração de empregos devidamente registrados, possibilita que
o microempreendedor individual tenha acesso a prividência, viabiliza o crecimento e
da produtividade juntamente com um desenvolvimento sustentavel e motiva o
crescimento econômico.
Com a proposta de redução do tempo para fechar uma empresa, a Junta
Comercial (Jucepar) pretende facilitar ainda mais o processo de encerramento, o
que evita que o empresário tenha que se deslocar para outras cidades.
O Contador tem a possibilidade de fazer a baixa de uma empresa mesmo
que ela possua dívidas, a Lei Complementar n° 123/2006 revogada pela Lei
Complementar 147/2014 destaca:
§ 4o A baixa do empresário ou da pessoa jurídica não impede que,
posteriormente, sejam lançados ou cobrados tributos, contribuições e
respectivas penalidades, decorrentes da falta do cumprimento de
obrigações ou da prática comprovada e apurada em processo administrativo
ou judicial de outras irregularidades praticadas pelos empresários, pelas
pessoas jurídicas ou por seus titulares, sócios ou administradores. (BRASIL,
Lei Complementar n° 123/2006 revogada pela Lei Complementar 147/2014,
online)

Esta Lei menciona que ocorrendo o encerramento da empresa sem que haja

IV Encontro de Pesquisa e VIII Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 26 e 27 de
outubro de 2017

a quitação de suas dívidas, estas passam a pertencer aos seus respectivos sócios,
e a Pessoa Física passa a responder legalmente pela dívida contraída pela
entidade, sendo que por este motivo é aconselhável tal opção, pois o empresário
estará colocando em risco todos os seus bens pessoais.
A alternativa mais aconselhável seria que o empresário regularizasse sua
empresa juntamente com um Profissional Contábil, evitando futuros problemas para
seu comércio e também preservará que os sócios contraiam novas dívidas.
5. O ENCERRAMENTO DE EMPRESAS INATIVA PASSO A PASSO
Assim como o empresário deverá manter as obrigações e pendências
regularizadas, o Contador também deverá informar suas obrigações ao seu cliente,
pois ele deve estar ciente de todo o processo feito pelo profissional para que no
futuro não ocorram desentendimentos entre o profissional contábil e cliente.
1° Passo: Organização na documentação para registro de baixa
Os sócios deverão elaborar uma ata de encerramento, onde irá constar a
assinatura de cada um deles, a ata é composta pelo nome de um responsável pelo
encerramento da empresa (liquidante), que será escolhido por nomeação podendo
ser um dos sócios e com isso possa ser efetuado o Distrato Social.
O Distrato Social faz-se obrigatório perante o Artigo 472 do Código Civil onde
“o distrato faz-se pela mesma forma exigida para o contrato”, isso quer dizer que:
assim como na constituição da empresa é necessário a elaboração de um Contrato
Social, quando se encerra uma empresa também faz-se necessário um contrato de
dissolução da empresa. (JUSBRASIL, 2002)
Neste documento deve ser informado o motivo do encerramento, constando
também como os bens serão divididos entre os seus sócios especificando o valor
em reais que cada um sócio irá receber. Esta e outras especificações do Distrato
Social e a sua composição é facilmente encontrado no site da Junta Comercial do
Paraná (Jucepar).
Caso os proprietários não concordem com o fim da sociedade, será
necessária a intervenção de um mediador, podendo ser tanto um Profissional
Contábil como um Advogado para que juntos cheguem a um acordo e na
possibilidade de não ocorrer acordo, será necessário que uma das partes entre com
uma ação de dissolução de sociedade.
Neste caso não haverá a necessidade de verificar se a empresa possui
débitos previdenciários, essa investigação será feita pelo Contador e obtida
gratuitamente no site da Previdência Social (www.previdenciasocial.gov.br) com o
nome de Certidão Negativa de Débito (CND) e sua validade é de 180 dias após a
emissão.
2° Passo: Baixa no CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica)
Depois de feito o distrato social poderá ser registrado o pedido de baixa na
Junta Comercial do município e realizado o pedido de baixa junto ao site da Receita
Federal. Segundo a Receita Federal a solicitação de baixa poderá ser feita somente
após dois meses dos seguintes procedimentos de extinção empresarial:
I - encerramento da liquidação voluntária, judicial ou extrajudicial;
II - incorporação;
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III - fusão;
IV - cisão total;
V - encerramento do processo de falência, com extinção das obrigações do
falido, ou;
VI - transformação em estabelecimento matriz de órgão público inscrito
como estabelecimento filial, e vice- versa. (MINISTERIO DA FAZENDA,
Secretaria de arrecadação e atendimento, online, 2017)

Será necessário que o empresário comprove que a empresa está sendo
encerrada em comum acordo com todos os sócios, ou se houve algum pedido de
falência pela empresa.
Após a comprovação de extinção será preenchido um formulário de
solicitação de baixa denominado evento 517 diretamente pelo aplicativo da Receita
Federal, o Coletor Nacional., uma vez aceita a solicitação, será emitido o
Documento Básico de Entrada do CNPJ (DBE), no caso de empresas com
Certificação Digital é disponibilizado o Protocolo de Transmissão.
A Receita Federal orienta que este documento deverá estar junto com a
seguinte documentação:
- DBE ou do Protocolo de Transmissão;
- Quadro de Sócios e Administradores - QSA;
- Cópia autenticada do documento de identificação do signatário;
- Cópia autenticada do ato de extinção registrado no órgão competente ou
cópia autenticada de documentação comprobatória da extinção da entidade,
conforme Tabela de Documento e Orientações constante no Anexo VIII da
IN RFB 1.634 de 06 de maio de 2016. (SECRETARIA DE ARRECADAÇÃO
E ATENDIMENTO, online, 2017)

A Receita Federal preocupa-se em enfatizar a importância de que toda a
documentação esteja correta, pois, há casos em que o empresário precisa remarcar
uma data para a apresentação da documentação por não estar devidamente
regularizada.
Concedido a baixa, o empresário ou contador poderão imprimir o
comprovante diretamente no site da receita com o nome de Comprovante de
Situação Cadastral do CNPJ, vale ressaltar que a baixa do CNPJ não quer dizer
que a empresa esteja isenta dos seus débitos caso seja contatado processo de
encerramento.
3º Passo: Baixa da Inscrição Estadual
Ao solicitar o encerramento da empresa, poderá haver a necessidade de
liquidação dos estoques de mercadorias que possam existir, para que isso ocorra é
necessário que o estoque físico esteja de acordo com o estoque contabilizado, por
ventura se a empresa ainda possuir estoque é necessário que o empresário venda
ou transfira para si ou para seus sócios toda a mercadoria e com isso o Contador
tem a possibilidade de zerar todo o ativo da empresa.
Ao realizar a baixa, deve-se fazer uma solicitação através do Programa
Gerador de Declaração de baixa da Inscrição Estadual da Receita Federal do
Paraná, logo em seguida o profissional contábil conseguirá realizar a baixa da
empresa pelo site da Secretaria da Fazenda do Estado, essa possibilidade de baixa
de inscrição online está disponível desde dezembro de 2011.
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4º Passo: Baixa da Inscrição Municipal
Como se trata de uma empresa comercial será necessário que seja feito a
baixa da inscrição na prefeitura municipal ou na junta comercial, o que irá depender
de cada cidade. Para fazer a baixa de inscrição municipal será necessário a
apresentação de alguns documentos, o que também pode variar de cidade para
cidade.
Documentos exigidos:
Cópia do RG e CPF do responsável pelo pedido de cancelamento;
Cópia do Contrato Social ou Requerimento de Empresário;
Cópia do Distrato Social ou Requerimento de Empresário;
Comprovante de taxas pagas à prefeitura nos últimos 5 anos.
5º Passo: Encerramento das empresas no INSS
Para que seja possível realizar o recolhimento das contribuições destacadas
na folha de pagamento de funcionários e das retenções realizadas na contratação
de alguns serviços, todas as empresas constituídas no Brasil são obrigadas a
realizarem o cadastro junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
A baixa de cadastro do INSS é facilmente feita pelo site da Previdência
Social e a certidão desta baixa é emitido pelo site da Receita Federal.
6º passo: Encerramento na Caixa Econômica Federal
Para que a empresa possa ser encerrada junto ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), esta precisa estar sem dívidas financeiras em relação
aos empregados e ter entregado todas as declarações solicitadas pelo Fisco.
O encerramento se faz necessário mesmo que a empresa não tenha
funcionários, ou seja, toda empresa precisa ter cadastro na Caixa Econômica, pois
a Certidão de Regularidade do FGTS (CRF) é uma das certidões negativas exigidas
por vários órgãos públicos e por empresas que contratam serviços de terceiros e a
validade desta certidão é de 30 dias.
7º passo: Encerramento e baixa em Sindicatos
Outro cadastro obrigatório para todas as empresas é o sindicato patronal,
pois as contribuições são cobradas com base legal pelo órgão de representação de
cada município, por isso para que a empresa não gere cobrança mesmo depois de
encerada, precisa informar ao sindicato comercial do município que a empresa está
filiada que ela não se encontra mais em funcionamento.
Com todos estes passos devidamente realizados o Contador e os
empresários estão com a empresa devidamente regularizada e encerrada perante
os órgãos públicos responsáveis.
8° Passo: Baixa de notas fiscais em branco
Vale ressaltar que esse procedimento também será realizado em
estabelecimentos comerciais que ainda não emitem notas fiscais eletrônicas, como
por exemplo, uma empresa que utiliza blocos de notas manuais.
Para as empresas que emitem nota fiscal eletrônica (Nf-e), caso ocorra um
erro na sequência na emissão das mesmas, como por exemplo, a emissão de cinco
notas no dia e acontecer que a 5° nota não será utilizada, e por algum equívoco
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ocorrer a emissão de uma 6° nota, esta quebra de sequência entre o número 4 para
o número 6 deverá ser relatada ao fisco.
Segundo a Receita Estadual (2017):
A inutilização do número tem caráter de denúncia espontânea do
contribuinte de irregularidades de quebra de sequência de numeração,
podendo o fisco não reconhecer o pedido nos casos de dolo, fraude ou
simulação apurados, pois, as NF-e canceladas, denegadas e os números
inutilizados devem ser escriturados, sem valores monetários, de acordo com
a legislação tributária vigente. (PORTAL NF-E FAZENDA, 2017, online)

Não informado a inutilização da nota ao órgão competente, o fisco entenderá
que a empresa está cometendo o crime de fraude e sonegação fiscal, por esse
motivo é de extrema importância que a empresa relate todos os erros relacionados
à emissão de notas realizadas no período em que esteve em funcionamento.
Em relação às notas manuais o processo é simplificado, deverão ser
informadas no site da Receita Estadual as notas que ficaram inutilizadas. O
empresário deverá guardar estas notas durante um período de cinco anos após sua
baixa, assim como toda a documentação relacionada às atividades da empresa,
pois o fisco poderá solicitar alguma documentação durante esse período.
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente trabalho não tem a finalidade de apontar a Operação Lava Jato
como sendo o principal motivo da crise financeira no Brasil, mas sim como um dos
fatores que estimularam o aumento dos impostos e como consequência o
agravamento da crise financeira e econômica no país.
Com base nesta informação, percebe-se que houve um interesse das
empresas que possuem dificuldades em manter seu estabelecimento de portas
abertas, optarem por manter seu negócio inativo (sem exercer nenhuma atividade
comercial) e em algumas vezes em situação irregular perante o fisco.
O empresário ao se deparar com algumas dificuldades no processo de
regularização e encerramento decorrente de burocracia deixa a empresa acumular
dívidas devido a sua inatividade e descumprimento com as obrigações perante o
fisco, sendo que as Obrigações Acessórias tem suma importância na regularidade
de qualquer empresa.
Assim como na idealização de seu negócio, o empresário deverá pesquisar
também como encerrá-la, o seu conhecimento em relação ao passo a passo de
encerramento, de como todo o processo de baixa comercial é realizada torna-se
indispensável. Cada estágio de encerramento dirige-se a um órgão competente,
portanto, deverão ser obedecidos rigorosamente evitando problemas futuros.
Cada órgão competente é responsável não somente por averiguar a
regularidade do estabelecimento comercial, como também é por meio dele que se
registra a baixa e se emite declarações e certidões utilizadas durante o processo de
encerramento das atividades da empresa.
O empresário assim como na idealização de seu negócio consulta a melhor
maneira como dar início a sua empresa ele também irá pesquisar como encerrá-la,
com isso surge a preocupação em elaborar um material que não só demonstrasse
passo a passo todo o processo de baixa de uma empresa comercial é feita, como
também explicasse de modo claro e simples a importância de cada etapa e assim
amenizar futuras dúvidas do empresário.
A Receita Federal e a Receita Estadual também perceberam essa dificuldade
dos empresários de encerrarem suas empresas e com isso estão procurando cada
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vez mais aperfeiçoar os procedimentos. Essa otimização é derivada da
possibilidade da emissão de algumas certidões e declarações utilizadas em muitos
procedimentos contábeis, incluindo o de encerramento da empresa.
Vale ressaltar que o papel do profissional contábil é de extrema importância
não só no processo de encerramento da empresa como também em todo o
desenvolvimento empresarial, ele é responsável em gerar todas as informações e
por meio delas levantar a situação financeira do seu cliente. Com as informações
reunidas e repassadas do Contador para o empresário o mesmo terá a capacidade
de gerir seu negócio corretamente, pois sem o profissional contábil o empresário se
encontraria perdido diante os inúmeros documentos e números indecifráveis.
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RESUMO
É evidente que existem diversas formas de se medir o desempenho de uma
empresa, seja ela pela qualidade dos produtos ou serviços prestados, sua
responsabilidade social ou pela sua situação econômica e financeira. Sendo assim,
a Análise das Demonstrações Contábeis e Financeiras é apresentada como a
ferramenta para transformar os dados das demonstrações contábeis em informações
de relevância para os interessados. Saber realizar essa avaliação e interpretar as
informações apresentadas é o grande diferencial de qualquer profissional de
Ciências Contábeis, pois ele tem nas mãos a ferramenta mais acertada para ajudar
os investidores a tomar as melhores decisões sobre os investimentos do Mercado de
Capitais e com isso operar através da análise técnica. O objetivo geral deste
trabalho é demonstrar a análise das demonstrações contábeis e financeiras e a
análise técnica como ferramentas para os investidores do mercado secundário de
ações e possui a metodologia de pesquisa bibliográfica, qualitativa, explicativa
baseada em estudo de caso. Portanto, buscou-se com este trabalho apresentar as
melhores técnicas para realizar a avaliação da empresa Ambev S.A. no período de
três anos consecutivos, avaliar também suas ações e as tendências de compra e
venda das mesmas no mercado. Considera-se que o objetivo foi alcançado com
êxito no momento em que foi colocada a teoria na prática realizando o estudo de
caso da empresa citada, utilizando os índices apresentados para evidenciar a
situação econômica e financeira da mesma, ajudando o investidor na decisão de
investir ou não nela, e após isso apresentando a análise gráfica como ferramenta
para saber o momento certo de comprar e vender ações para ter êxito no mercado
de capitais.
Palavras-chave: Análise das Demonstrações Contábeis; Mercado de Capitais;
Investimentos.
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It is clear that there are several ways of measuring the performance of a company,
whether by the quality of the products or services provided, its social responsibility, or
its economic and financial situation. Therefore, the Analysis of the Financial and
Accounting Statements is presented as the tool to transform the data of the financial
statements into information of relevance to the interested parties. Knowing how to
carry out this assessment and interpret the information presented is the great
differential of any accounting professional, since he has in his hands the best tool to
help investors to make the best decisions about Capital Market investments and to
operate through Of technical analysis. The general objective of this work is to
demonstrate the analysis of the financial and accounting statements and the
technical analysis as tools for the investors of the secondary stock market and has
the methodology of bibliographic research, qualitative, explanatory based on a case
study. Therefore, the aim of this work was to present the best techniques to carry out
the evaluation of the company Ambev S.A. in the period of three consecutive years,
also to evaluate its actions and the buying and selling tendencies of the same in the
market. It is considered that the objective was successfully achieved when the theory
was put into practice by carrying out the case study of the company, using the indices
presented to highlight the economic and financial situation of the company, helping
the investor in the decision to invest Or not in it, and after that presenting graphical
analysis as a tool to know the right moment to buy and sell stocks to succeed in the
capital market.
Key-words: Analysis of Financial Statements; Capital market; Investments.

1. INTRODUÇÃO
As grandes mudanças no cenário econômico mundial tem tornado cada vez
mais necessário que as informações contábeis tenham qualidade e confiabilidade,
com isso, o profissional de contabilidade tem alcançado posições importantes dentro
das empresas. Na área financeira, o contador é reconhecido por sua capacidade em
transformar, através de análises dos demonstrativos contábeis e financeiros, dados
contábeis em informações precisas sobre a situação econômica da empresa.
Realizar análises e interpretá-las de forma correta faz com que o contador
tenha uma visão privilegiada sobre a saúde econômica e financeira da empresa,
sendo assim capaz de prever e se antecipar aos diversos fatores do mercado.
Profissionais com estas qualificações são facilmente requisitados para atuar no
mercado de ações.
Para investir no mercado acionário, os investidores precisam ter
conhecimento prévio sobre a empresa na qual deseja investir, pois o conhecimento
minucioso das finanças da empresa pode evitar possíveis prejuízos. Saber investir
não é apenas aplicar seu dinheiro em uma empresa ou comprar uma ação. Uma
análise detalhada se faz necessária para quem quer obter sucesso nesse mercado.
A análise das demonstrações contábeis e financeiras e a análise técnica são
as ferramentas necessárias para que o contador possa auxiliar os investidores a
terem rentabilidade nos negócios, pois tais análises, uma complementando a outra,
proporcionam maior credibilidade e segurança ao investidor.
Para que as decisões tomadas sejam as corretas é importante que o
profissional de contabilidade trabalhe com seriedade, sabedoria e com a ética
exigida pela profissão, pois os demonstrativos contábeis utilizados para realizar as
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análises são passivos de erros e até mesmo de fraudes, tornando-os demonstrativos
contábeis e as análises realizadas a partir deles um problema para seus usuários,
fazendo com que eles sejam prejudicados na tomada de decisões.
Com isso surge a definição do problema de pesquisa: Como a contabilidade
consegue, através das demonstrações contábeis e financeiras, juntamente com a
análise técnica, evidenciar a real situação econômica de uma empresa? Como as
informações geradas pelas análises podem ajudar os investidores na decisão de
investir no mercado de ações?
Tendo como base esse questionamento, objetivo geral da pesquisa é
demonstrar a análise das demonstrações contábeis e financeiras e a análise técnica
como ferramentas para os investidores do mercado secundário de ações.
Para responder tal objetivo, outros foram elencados:
a.
Analisar o funcionamento do Mercado de Ações;
b.
Explicar a Análise das demonstrações contábeis e financeiras e a
análise técnica, suas características e funções;
c.
Realizar a análise das demonstrações contábeis e financeiras da
empresa Ambev S/A e mostrar as informações obtidas através da análise tradicional
e técnica.
O estudo será realizado com base em materiais de referência teórica e nos
demonstrativos contábeis e financeiros da empresa Ambev S/A dos anos de 2014,
2015 e 2016, disponíveis no site da BM&FBovespa.

2. METODOLOGIA
Para realização deste trabalho, utilizou-se, em relação aos procedimentos
técnicos, a pesquisa bibliográfica, e foram utilizados artigos publicados e livros,
segundo Gil (2010):
A pesquisa bibliográfica é elaborada com base em material já publicado.
Tradicionalmente, esta modalidade de pesquisa inclui material impresso,
como livros, revistas, jornais, teses, dissertações e anais de eventos
científicos. Todavia, em virtude da disseminação de novos formatos de
informação, estas pesquisas passaram a incluir outros tipos de fontes, como
discos, fitas magnéticas, CDs, bem como o material disponibilizado pela
Internet. (GIL, 2010, p. 29)

No que tange à abordagem do problema, a pesquisa caracteriza-se como
qualitativa, segundo Lakatos e Marconi (2011):
A metodologia qualitativa preocupa-se em analisar e interpretar aspectos
mais profundos, descrevendo a complexidade do comportamento humano.
Fornece análise mais detalhada sobre as investigações, hábitos, atitudes,
tendências de comportamento etc. (LAKATOS E MARCONI, 2011, p. 269)

Em relação aos objetivos, é a explicativa baseada em estudo de caso.
Segundo Gil (2010):
As pesquisas explicativas têm como propósito identificar fatores que
determinam ou contribuem para a ocorrência de fenômenos. Estas
pesquisas são as que mais aprofundam o conhecimento da realidade, pois
têm como finalidade explicar a razão, o porquê das coisas. Por isso mesmo,
constitui o tipo mais complexo e delicado de pesquisa, já que o risco de
cometer erros eleva-se consideravelmente. (GIL, 2010, p. 28)
[...]
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O estudo de caso é uma modalidade de pesquisa amplamente utilizada nas
ciências biomédicas e sociais. Consiste no estudo profundo e exaustivo de
um ou poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado
conhecimento,
tarefa
praticamente
impossível
mediante
outros
delineamentos já considerados. (GIL, 2010, p. 37)

3. DESENVOLVIMENTO
3.1 O MERCADO DE CAPITAIS
O Mercado de Capitais também conhecido como Mercado de Ações faz
parte de um grupo chamado Sistema Financeiro Nacional, que é formado por um
conjunto de instituições financeiras voltadas para a gestão da política monetária do
Governo Federal.
É composto por entidades supervisoras que atuam no mercado nacional e
orientado por três órgãos normativos, o Conselho Monetário Nacional (CMN), O
Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) e o Conselho de Gestão da
Previdência Complementar (CGPC). (SANTOS, 2016)
O Conselho Monetário Nacional (CMN), presidido pelo Ministro da Fazenda,
é o órgão máximo do Sistema Financeiro Nacional que estabelece, regulariza e
fiscaliza as diretrizes da política monetária nacional, de moeda e de crédito.
Outro órgão de muita importância é a Comissão de Valores Mobiliários
(CVM), orientado pelo Conselho Monetário Nacional, é responsável por disciplinar,
fiscalizar e promover o mercado de valores mobiliários. (SANTOS, 2016)
O Mercado de Capitais é um sistema de distribuição de valores mobiliários,
que tem por objetivo proporcionar liquidez aos títulos de emissão de empresas e
viabilizar seu processo de capitalização. Segundo Fortuna (2013):
É através do mercado de ações pela venda direta de participação no seu
patrimônio líquido – o capital próprio inicial acrescido (reduzido) dos lucros
(prejuízos) acumulados- representado pelas suas ações, que as sociedades
anônimas captam os recursos necessários ao seu desenvolvimento negocial
e patrimonial, assumindo o compromisso de remunerar os seus acionistas
em função do capital nela aplicado, e de seus resultados futuros.
(FORTUNA, 2013, p. 581)

Esse mercado pode ser dividido em dois segmentos: o Mercado Primário,
aquele cujas ações de uma empresa são emitidas diretamente ou através de uma
oferta pública, ou seja, é quando uma empresa abre seu capital ou emite novas
ações, coloca mais uma parte da empresa à venda em forma de ações e os
investidores as compram diretamente, tornando-se assim sócios da companhia e os
recursos adquiridos com a venda dessas ações são destinados para os projetos de
investimento ou para caixa da empresa.
E o Mercado Secundário, no qual as ações já emitidas são comercializadas
através das bolsas de valores, ou seja, quando aquele investidor que comprou uma
ação direto da empresa decide por qualquer motivo que seja vendê-la, sendo assim
qualquer compra ou venda que ocorre no dia a dia da Bolsa entre dois investidores é
uma transação do mercado secundário. (FORTUNA, 2013)
3.2 AS AÇÕES
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A BM&FBovespa (2010) conceitua uma ação como:
Títulos de renda variável, emitidos por sociedades anônimas, que
representam a menor fração do capital da empresa emissora. Podem ser
escriturais ou representadas por cautelas ou certificados. O investidor de
ações é um coproprietário da sociedade anônima da qual é acionista,
participando dos seus resultados. As ações são conversíveis em dinheiro a
qualquer tempo, pela negociação em bolsa ou no mercado de balcão.
(BM&FBOVESPA, 2010)

Sabe-se que investir em ações é investir em longo prazo, e com isso
assumir riscos. Não é possível obter um método mágico para ganhar dinheiro neste
mercado, porém, ter conhecimento das principais características desse produto de
investimento e sobre a empresa a qual se deseja investir faz com que as chances de
perca sejam reduzidas.
As principais características das ações são:
Tipo
Ordinárias

Preferenciais
Formas de emissão

Nominativas

Escriturais
Valor
Valor nominal
Valor patrimonial
Valor contábil
Valor de liquidação
Valor intrínseco
Valor de subscrição
Valor de mercado

Características
- Direito de voto nas assembleias gerais;
- Direito não preferencial nos resultados da empresa.
- Não tem direito a voto nas assembleias gerais;
- Direito preferencial nos resultados da empresa;
- Direito de reembolso do capital investido em caso de dissolução
da empresa.
Características
- São certificados que apresentam o nome do acionista e a
transferência é feita com a entrega e averbação do certificado, em
livro próprio da sociedade emissora, identificando os novos
acionistas.
- Não fazem uso dos certificados e a transferência é realizada
através de conta corrente específica dos acionistas, não havendo
movimentação de documentos.
Características
- É estabelecido pelos estatutos da companhia e corresponde ao
valor do capital dividido pelo número de ações.
- Pode ser utilizado como referência para o exercício dos direitos
do acionista. Corresponde ao valor do patrimônio dividido pelo
número de ações.
- Valor lançado no estatuto e nos livros da companhia.
- Valor avaliado em caso de fechamento da companhia.
- Valor real avaliado através da análise fundamentalista.
- Preço de emissão fixado em subscrições para aumento de
capital, não podendo ser menor que o valor nominal contábil.
- É aquele valor cujo os compradores e os vendedores estão
aceitando negociar em mercados organizados.

Fonte: BM&FBovespa, 2010. Adaptado pela Autora.

Considera-se que em longo prazo, as ações ordinárias, através do
crescimento do capital da empresa, geram retornos maiores devido ao risco maior
que possui, pois se uma empresa falir ou for liquidada, os proprietários de ações
ordinárias não receberão o seu dinheiro até que os credores e os proprietários de
ações preferenciais sejam pagos.
2.3 A BOLSA DE VALORES
As bolsas de valores são locais que oferecem as condições e os sistemas
11necessários para a realização da negociação de compra e venda de títulos e
valores mobiliários, e de outros ativos, de forma transparente. No Brasil a única
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bolsa de valores em funcionamento é a Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
(BM&FBovespa), resultante da fusão da Bolsa de Mercadorias & Futuros e da
Bovespa Holding em maio de 2008, é hoje uma das maiores bolsas do mundo em
valor de mercado.
Registrar, compensar e liquidar, física e financeiramente, as operações
realizadas em pregão, é o principal objetivo da bolsa de valores.
As negociações com a bolsa são feitas por meio de corretoras habilitadas
pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). As instituições de corretagem são
auxiliares do Sistema Financeiro Nacional que atuam no mercado de capitais com
títulos e valores mobiliários e suas principais atribuições são: operar dentro das
Bolsas de Valores, efetuar lançamento público de ações, administrar carteiras e
custodiar valores mobiliários, instituir, organizar e administrar fundos de
investimento, operar no mercado aberto, intermediar operações de câmbio.
Para comprar ou vender ações, é necessário fazer cadastro na corretora,
apresentando documentos e informações pessoais, e em seguida a corretora abre
uma conta para o investidor. Cada corretora determina a cota mínima para abertura
da conta. (BM&FBOVESPA, 2010)
As ações são comercializadas de três formas, por: Fundos de Investimentos,
Clubes de Investimentos ou Individualmente.
Os Fundos de Investimentos funcionam como condomínios, onde cada um
dos seus investidores possui uma cota correspondente à porção total de ações
disponíveis no fundo. Cada fundo tem seu próprio estatuto e quem adere a esse
fundo deve estar de acordo com a sua política de investimento.
Os Clubes de Investimento são formados por amigos ou familiares, que
para ser aberto exigem no mínimo a aderência de três pessoas e no máximo 50.
Suas características são menos formais que a de um fundo, portanto, não precisam
de um gestor certificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), mas sim
apenas um representante que dê a corretora a ordem de compra ou venda das
ações.
Individualmente, é o investidor que escolhe, com a ajuda de um analista da
corretora e controla as ordens de compra e venda de suas ações. Nesse tipo de
comercialização o investidor tem acesso, através de um sistema chamado Home
Broker disponibilizado pela corretora, a sua conta, aos custos de operação e
comprar ou vender suas ações pela Internet. (UOL, 2016)
4 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS
As Demonstrações Contábeis e Financeiras são um conjunto de relatórios
que expressam a situação patrimonial da empresa, auxiliam os usuários no processo
de tomada de decisão e devem ser publicados anualmente pela administração da
empresa como forma de prestação de contas para os sócios, acionistas e demais
usuários da contabilidade.
As Demonstrações devem ser apresentadas conforme a legislação
pertinente, com informações complementares de itens relevantes de forma a dar
maior transparência sobre a administração e de modo que atenda aos Princípios
Fundamentais da Contabilidade e às Normas Brasileiras de Contabilidade.
Segundo o IBRACON (NPC 27):
As Demonstrações Contábeis são uma representação monetária
estruturada da posição patrimonial e financeira em determinada data e das
transações realizadas por uma entidade no período findo nessa data. O
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objetivo das Demonstrações Contábeis de uso geral é fornecer informações
sobre a posição patrimonial e financeira, o resultado e o fluxo financeiro de
uma entidade, que são úteis para uma ampla variedade de usuários na
tomada de decisões. As Demonstrações Contábeis também mostram os
resultados do gerenciamento, pela Administração, dos recursos que lhe são
confiados. (PORTAL DE CONTABILIDADE, 2017, online)

O conjunto das Demonstrações Contábeis é composto por: Balanço
Patrimonial, Demonstração de Resultado do Exercício, Demonstração do Resultado
Abrangente, Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados, que pode ser
substituído pela Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração
dos Fluxos de Caixa, Demonstração do Valor Adicionado, Balanço Social, e Notas
Explicativas.

4.1 ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS
A análise das demonstrações contábeis e financeiras, também conhecida
como análise de balanços, é uma ferramenta indispensável para as organizações e
abrange um volume grande de interessados, dentre eles podemos citar como sendo
os principais: os empresários, administradores, investidores, empregados, sociedade
e também o Governo. Os métodos de análise das demonstrações contábeis e
financeiras atuam com o objetivo de interpretar os dados dos demonstrativos
contábeis e financeiros e transformá-los em informações substanciais que
possibilitem a avaliação do patrimônio e a posição econômico-financeira passada e
atual da empresa, colaborando para a tomada de decisões.
Segundo Padoveze (1996),
A análise de balanço constitui-se num processo de meditação sobre os
demonstrativos contábeis, objetivando uma avaliação da situação da
empresa, em seus aspectos operacionais, econômicos, patrimoniais e
financeiros. (PADOVEZE, 1996, p. 115)

Matarazzo (2003, p. 69), por sua vez, afirma que "a análise das
demonstrações contábeis visa extrair informações para a tomada de decisões. O
perfeito conhecimento do significado de cada conta facilita a busca de informações
precisas”.
Partindo dessas definições podemos afirmar que as demonstrações
contábeis contém uma série de dados que, quando analisados, tornam-se
informações. Tais informações devem ser transmitidas para os usuários, internos ou
externos, por meio de relatórios, que devem ser feitos com uma linguagem simples,
sendo possível ser entendido tanto por profissionais gabaritados como também por
leigos no assunto.

4.2 ANÁLISE ATRAVÉS DE ÍNDICES
Os índices financeiros são utilizados para medir o desempenho econômico
de uma empresa, e tem como objetivo principal fornecer uma visão ampla da
estrutura de capital, da situação financeira e da liquidez da organização levando em
consideração o presente e o passado da empresa.
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Existem duas formas de se realizar a análise de desempenho de uma
empresa, são elas: a análise temporal, feita ao longo prazo, o que proporciona traçar
uma tendência do futuro, e a análise por comparação com os índices de
desempenho dos concorrentes, no mesmo período analisado. Os índices devem ser
analisados em conjunto, pois a análise isolada de um único índice não produzirá
informações suficientes sobre o desempenho total, não tendo, portanto, validade
para a empresa.
A análise deve ser realizada com base no Balanço Patrimonial, na
Demonstração do Resultado do Exercício e Notas Explicativas, e, para que se
obtenha uma análise concisa se faz necessário utilizar dois ou mais exercícios
(anos) para apurar e comparar os resultados. (SANTOS, 2016)
4.2.1 Estrutura de Capital – Índices de Endividamento
Os índices de endividamento indicam quanto de recursos de terceiros a
empresa está utilizando para manter os negócios em andamento e gerar lucros. A
interpretação deste índice é de que: quanto menor, melhor. (SANTOS, 2016)
ÍNDICES DE ENDIVIDAMENTO
Índice
Participação de Capital de Terceiros (PCT): este índice tem por
objetivo revelar se a empresa depende ou não de recursos de
terceiros
Endividamento Geral (EG): tem por objetivo revelar o grau de
endividamento da empresa em relação ao seu ativo total
Composição do Endividamento (CE): neste índice podemos
revelar a porporção das dívidas de curto prazo em relação às
dividas totais
Imobilização do Patrimônio Líquido (IPL): este índice revela se a
empresa está ou não usando recursos de terceiros para investir
no ativo permanente

Fórmula
PCT=

EG=

Passivo Total
Patrimônio Líquido
Passivo Total
Ativo Total

CE=

Passivo Circulante
Passivo Total

IPL=

Ativo Imobilizado
Patrimônio Líquido

Fonte: SANTOS, 2016. Adaptado pela Autora.

4.2.2 Índices de Liquidez ou Solvência
Os índices de liquidez medem a capacidade financeira da empresa para
pagar suas dívidas de curto ou de longo prazo com terceiros. A interpretação desse
índice é de que: quanto maior, melhor. (SANTOS, 2016). De acordo com Pinheiro
(2009):
O grau de liquidez de um ativo depende da rapidez com que ele pode ser
transformado em dinheiro sem perder o valor. A gestão da liquidez da
empresa busca o equilíbrio entre os prazos das dívidas com os prazos dos
ativos, a fim de se evitar sua insolvência. Portanto, essa análise procura
avaliar as condições que a empresa tem para saldar suas exigibilidades.
(PINHEIRO, 2009, p. 411)
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ÍNDICES DE LÍQUIDEZ
Índice

Fórmula

Liquidez Corrente (LC): demonstra quanto a empresa tem disponível
no ativo circulante para pagar suas dívidas de curto prazo

LC=

Ativo Circulante
Passivo Circulante

Liquidez Seca (LS): mede a capacidade da empresa de pagar suas
dívidas de curto prazo, mas sem utilizar seus estoques

LS=

Ativo Circulante - Estoques
Passivo Circulante

Liquidez Geral (LG): esse índice aponta quanto que a empresa tem
no ativo para pagar suas dívidas totais

LG=

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

Fonte: SANTOS, 2016. Adaptado pela Autora.

4.2.3 Indicadores de Rentabilidade
Os índices de rentabilidade têm por objetivo avaliar o desempenho final das
empresas e podem expressar o nível de eficiência econômico-financeiro atingido,
deste modo, quanto maior o índice de rentabilidade melhor será para a empresa.
ÍNDICES DE RENTABILIDADE
Índice

Fórmula

Rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido (RPL): este índice
tem o objetivo mostrar a rentabilidade dos recursos aplicados
nas empresas pelos seus proprietários

RPL=

Lucro Líquido
x 100
Patrimônio Líquido

Rentabilidade sobre o Ativo (RA): mostra quanto a empresa
obteve de retorno produzido pelo seu ativo

RA=

Lucro líquido
Ativo total

x 100

Margem Bruta (MB): mede a lucrativdade sobre as vendas
após dedução do custo dos produtos ou mercadorias vendidas

MB=

Lucro Bruto
Receita Líquida

x 100

Giro do Ativo (GA): mede a capacidade do ativo na geração
de receitas para a empresa

GA=

Vendas Líquidas
Ativo total

Fonte: SANTOS, 2016. Adaptado pela Autora.

4.2.4 Indicadores Fundamentalistas
Santos (2016) afirma que: “a análise fundamentalista é uma linha de estudo
que reúne conceitos e técnicas que buscam vincular o preço de uma ação ao real
valor de negócio de uma empresa”.
Utilizando-se da análise de balanços, avaliação e interpretação de
indicadores macroeconômicos e projeção dos próximos anos para os negócios de
uma empresa, ela representa uma importante ferramenta para investidor de longo
prazo que busca investir em empresas sólidas e com boa perspectiva de
crescimento.
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INDICADORES FUNDAMENTALISTAS
Índice
Valor Patrimonial da Ação (VPA): representa o valor contábil de
cada ação, ou seja, seu valor intrínseco

Fórmula
VPA=

Preço/Valor Patrimonial da Ação (P/VPA): esse índice indica ao
P/VPA=
acionista o tempo de retorno de seu investimento
Lucro por Ação (LPA): representa a parcela do resultado líquido
da empresa que compete a cada ação

LPA=

Patrimônio Líquido
Quantidade de Ações
Preço da Ação
Valor Patrimonial da Ação
Lucro Líquido
Quantidade de ações

Preço/Lucro (P/L): esse índice indica ao acionista o tempo de
retorno de seu investimento

P/L=

Cotação da Ação
Lucro por Ação

Dividend Yield (DY): esse índice mostra ao investidor o quanto a
empresa está distribuindo de dividendos aos seus acionistas

DY=

Total dos Dividendos
Cotação da Ação

x100

Fonte: SANTOS, 2016. Adaptado pela Autora.

4.3 ANÁLISE VERTICAL E HORIZONTAL
Para que se obtenha uma avaliação significativa na análise de uma empresa
se faz necessário estabelecer métodos de comparação e de relação entre os valores
obtidos neste período com os valores apresentados em períodos anteriores das
demonstrações contábeis analisadas.
Segundo Assaf Neto, (2012, p. 105): “O montante de uma conta ou de um
grupo de conta patrimonial quando tratado isoladamente não retrata adequadamente
a importância do valor apresentado e muito menos seu comportamento ao longo do
tempo”.
Com isso podemos dizer que a análise horizontal e vertical exerce seu papel
no processo de relação e comparação dos valores declarados, fornecendo aos
gestores o conhecimento da situação da empresa de forma dinâmica e clara,
contribuindo para as tomadas de decisões.
4.3.1 Análise Horizontal
Na análise horizontal o objetivo é encontrar os indicativos de tendências, a
evolução de cada conta ou de um grupo de contas apresentados nas
demonstrações em determinados períodos, buscando verificar se houve crescimento
ou não em relação ao ano-base.
Para Bruni (2011) a análise horizontal:
[...] estuda a evolução das contas patrimoniais ao longo do tempo, onde o
ano inicial assume um valor-base igual a 100% e os valores nos demais
anos são calculados em relação ao valor ano-base. Outra forma seria
calcular as variações em relação ao ano-base. (BRUNI, 2011, p. 110)

Iudícibus (1995) afirma que:
Uma vez que os balanços e demonstrações de resultados estejam
expressos em moedas de poder aquisitivo da mesma data, a análise
horizontal assume certa significância e pode acusar imediatamente áreas de
maior interesse para investigação. (IUDÍCIBUS, 1995, p. 74)
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4.3.2 Análise Vertical
A análise vertical busca representar a participação de cada conta em relação
ao grupo onde está inserida, identificando e apontando as mais importantes naquele
período.
Para Padoveze (1996, p. 118), a análise vertical: “é a análise da estrutura da
demonstração do resultado e do balanço patrimonial, buscando evidenciar as
participações dos elementos patrimoniais e de resultados dentro do total”.
4.4 ANÁLISE GRÁFICA
A análise gráfica também chamada de análise técnica é considerada como a
ferramenta mais poderosa e eficaz para quem quer ganhar dinheiro investindo no
mercado de ações. Ela é ideal para apontar a tendência do preço de uma ação
porque se baseia na Lei da oferta e procura, ou seja, para a análise gráfica o preço
de uma ação é simplesmente o reflexo da interação entre os compradores e os
vendedores.
Essa análise busca identificar os padrões e tendências no comportamento
dos compradores e vendedores utilizando estudos baseados em probabilidade
estatística. (TORORADAR, 2017)
Lemos (2016, p. 6), utiliza o conceito de que: “análise técnica é o estudo da
ação do mercado, primariamente por meio de uso de gráficos, com o objetivo de
prever as tendências futuras de preços”.
Premissas fundamentais da Análise Técnica
1º

A ação do mercado desconta tudo: as diversas variáveis fundamentais, políticas,
psicológicas ou de qualquer outra ordem estão refletidas nos preços do mercado.

Os preços movem-se em tendência: o objetivo de representar os movimentos dos preços
2º no gráfico é identificar tendências futuras desses preços nos estágios iniciais de
desenvolvimento e tentar tirar proveito dessas tendências para obter lucro.
A história se repete: os preços também refletem variáveis psicológicas do ser humano.
Os padrões comportamentais do ser humano tendem a se modificar de forma lenta, ou
3º
até permanecer parados no tempo. Como esses padrões funcionaram bem no passado,
considera-se que deverão continuar dando bons resultados no futuro.
Fonte: LEMOS, 2016. Adaptado pela Autora.

4.4.1 Os Gráficos
O gráfico de ações é a janela que mostra o comportamento da interação
entre a oferta e a procura dos investidores pelas ações. Ele ilustra a movimentação
dos preços da ação ao longo do tempo. No eixo vertical de um gráfico de ações
estão representados os preços e no eixo horizontal está representado o tempo.
Os gráficos mais comuns são os de linha, de barras e o de candles. O
gráfico escolhido para estudo foi o de candles por ser o mais completo de
informações.
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O gráfico de candles surgiu no Japão no século XVIII, mas só se expandiu
para o resto do mundo no início da década de 1980 por Steve Nison, um operador
de mercado da Bolsa de Nova York. (LEMOS, 2016)
Os candles fornecem informações como os preços de abertura, de máxima,
de mínima e de fechamento. Eles são diferenciados por cores, geralmente branco e
preto, e cada cor indica se o dia foi de alta ou de baixa, ou seja, indica os preços
mínimos e máximos atingidos naquele dia.
Para identificar a tendência de alta ou de baixa nos preços de uma ação no
médio prazo (5 a 90 dias), existem os chamados topos e fundos. Eles são formados
através do movimento de ziguezague ascendente ou descendente que determinam
as tendências do preço de uma ação. Quando o preço está em tendência de alta,
são formados topos e fundos em patamares mais altos e quando o inverso ocorre
são formados topos e fundos em patamares cada vez mais baixos.
Agora para identificar as tendências no curto prazo (1 a 5 dias), existem os
suportes e as resistências, ambos são ferramentas para identificar o melhor
momento de comprar ou vender as ações. Os suportes são posições de preço onde
as ações tendem a parar de cair e voltar a subir, representando na maioria das
vezes um excelente ponto para comprar ações. Já as resistências são posições de
preço onde as ações pararam de subir e voltaram a cair, representando um bom
momento de vender as ações. (TORORADAR, 2017)
5 ESTUDO DE CASO – AMBEV S/A – 2014 a 2016
A Ambev nasceu em 1999 com a união da Cervejaria Brahma e da
Companhia Antártica. É uma empresa de capital aberto sediada em São Paulo, mas
atua em 19 países. No Brasil possui 34 cervejarias e maltarias, 100 centros de
distribuição direta e 5 centros de excelência e para atender a demanda produtiva
conta com 35 mil colaboradores. Além disso, é detentora de mais de 30 marcas de
bebidas de diversos segmentos como cervejas, refrigerantes, águas, chás,
isotônicos, energéticos e sucos.

5.1 ANÁLISE E APRESENTAÇÃO DOS DADOS DA SITUAÇÃO ECONÔMICA E
FINANCEIRA
Os gráficos a seguir representam os resultados das análises realizadas nas
Demonstrações Contábeis e Financeiras (Balanço Patrimonial e Demonstração do
Resultado do Exercício), da Companhia Ambev S.A. nos anos de 2014, 2015, e
2016. Destaca-se que as análises foram realizadas utilizando-se da técnica de
análise através de índices, por meio das fórmulas apresentadas no referencial
teórico desta pesquisa.
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Índices de Endividamento
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Fonte: Elaborado pela Autora, 2017.

Participação de capital de terceiros (PCT): em relação ao uso de dinheiro de
outras pessoas, no que envolve o patrimônio líquido, que é tudo que a empresa tem
menos o que ela deve, no ano de 2014, para cada R$ 1,00 de capital próprio
investido a empresa utilizou R$ 0,65 a terceiros. No ano de 2015 este valor foi de R$
0,79 e em 2016 para R$ 0,80. Tendo como base o ano de 2014 esse índice
apresentou em 2015 um aumento de 21,54% e 23,08% em 2016. Observa-se com
isso que nos três anos analisados a empresa utiliza-se mais de capital próprio do
que de terceiros.
Endividamento Geral (EG): no que diz respeito ao ativo, que são os bens e
direitos que a empresa possui, no ano de 2014 para cada R$ 1,00 de ativo a
empresa se apropriou de R$ 0,40 de terceiros. No ano de 2015 esse valor subiu
para R$ 0,44 e em 2016 permaneceu em R$ 0,44. Utilizando de base o ano de 2014
nota-se que houve um aumento de 10% no índice nos anos seguintes, mas ainda
assim a empresa continua utilizando mais capital próprio do que de terceiros.
Composição do Endividamento: no se de refere às dívidas totais da
empresa, tanto de curto e de longo prazo, no ano de 2014 para cada R$ 1,00 de
dívidas totais R$ 0,77 estavam no curto prazo. Em 2015 esse valor foi de R$ 0,76 e
em 2016 foi de R$ 0,77. Utilizando como base o ano de 2014 nota-se que o índice
caiu 1,30% em 2015 e em 2016 não houve variação no índice. Ainda é possível
observar que nos três períodos analisados existe a predominância das contas de
curto prazo.
Imobilização do Patrimônio Líquido (IPL): no que abrange o ativo
imobilizado, que são os bens que não se liquidam facilmente, no ano de 2014 para
cada R$ 1,00 do patrimônio líquido da empresa R$ 0,36 estavam imobilizados. Em
2015 o valor do índice subiu para R$ 0,38 e em 2016 para R$ 0,41. Tendo como
base o ano de 2014 houve um crescimento de 21,60% em 2015 e de 21,69% em
2016. Os investimentos realizados no ativo imobilizado nos três anos analisados
foram feitos em Instalações e Equipamentos.
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Índices de Liquidez
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Fonte: Elaborado pela Autora, 2017.

Liquidez Corrente (LC): no que se refere à capacidade financeira de
pagamento de suas dívidas de curto prazo, no ano de 2014 para cada R$ 1,00 de
dívidas de curto prazo a empresa dispunha de R$ 0,95 para pagá-las no curto prazo.
No ano de 2015 o valor foi de R$ 0,94 e em 2016 caiu para R$ 0,83. Este índice nos
revela que a empresa não tem disponibilidades suficientes para pagar suas dívidas
de curto prazo.
Liquidez Seca (LS): com relação ao pagamento das dívidas de curto prazo
sem a utilização dos estoques, no ano de 2014 para cada R$ 1,00 de dívidas de
curto prazo a empresa dispunha de R$ 0,79 para pagá-las no curto prazo. No ano de
2015 o valor deste índice foi de R$ 0,80 e em 2016 caiu para R$ 0,68. Assim como
no índice de liquidez corrente este índice revela que a empresa não possui liquidez
no curto prazo.
Liquidez Geral (LG): no que diz respeito às dívidas gerais, de curto e longo
prazo, sendo as de longo prazo aquelas com vencimento superior a um ano, no ano
de 2014 para cada R$ 1,00 de dívidas gerais a empresa tinha R$ 0,88 para quitálas. No ano de 2015 esse índice baixou para R$ 0,86 e em 2016 baixou ainda mais
fechando em R$ 0,77. Baseando-se no ano de 2014 podemos verificar que em 2015
houve uma queda de 2,27% e em 2016 uma queda de 12,50%.
É importante salientar que os índices de liquidez revelam a capacidade de
pagamento das dívidas e não se a empresa as efetivou ou não.
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Comparativo de Mercado - índices de Rentabilidade
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Fonte: Elaborada pela Autora, 2017.

Rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido (RPL): no que se refere à
rentabilidade sobre o patrimônio líquido observa-se que em 2014 para cada R$
100,00 de capital próprio investido a empresa teve um retorno de 28,32%. No ano de
2015 o índice de rentabilidade foi de 25,59% com baixa de 9,64% em relação ao
retorno apresentado em 2014. No ano de 2016 o retorno foi de 28,05%, com queda
0,95% comparado com 2014.
Rentabilidade sobre o Ativo (RA): em relação ao retorno obtido sobre o ativo
da empresa nota-se que em 2014 para cada R$ 100,00 de ativo a empresa obteve
17,14% de retorno. Em 2015 o retorno foi de 14,28%, com queda de 16,69% em
relação com o índice de 2014. No ano de 2016 obteve um retorno de 15,60%, com
queda de 8,98% se comparado com 2014.
Analisando os índices de rentabilidade sobre o patrimônio líquido e sobre o
ativo apresentados nos três períodos analisados é possível afirmar que os negócios
da empresa foram bastante rentáveis, pois foram superiores aos índices de
poupança, que rendeu respectivamente 7,02%, 7,94% e 8,34%, a taxa SELIC de
11,15%, 14,15% e 13,65% e também superior à inflação de 6,40% em 2014, de
10,67% em 2015 e de 6,28% em 2016.
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Índices de Rentabilidade

2014

2015

2016

90,00%

80,00%
70,00%

66,35%

65,62%

60,00%

63,43%
52,78%

51,81%

54,39%

50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
MB

GA

Fonte: Elaborado pela Autora, 2017.

Margem Bruta (MB): no que diz respeito ao retorno obtido sobre as vendas,
no ano de 2014 para cada R$ 100,00 de vendas a empresa obteve um lucro bruto
de 66,35%. Em 2015 este índice foi de 65,62% e em 2016 de 63,43%.
Giro do Ativo (GA): em relação ao retorno através do ativo, no ano de 2014
para cada R$ 100,00 de ativo a empresa obteve um retorno de 52,78%. Em 2015
este índice foi de 51,81% e em 2016 de 54,39%.

5.1.1 Indicadores Fundamentalistas
Os outros indicadores fundamentalistas que avaliam a qualidade das ações
da empresa apresentaram os seguintes dados:
Valor patrimonial por ação (VPA): o valor de cada ação considerando o
patrimônio líquido foi de R$ 2,78 em 2014, isso significa que houve um ágio de R$
13,62 nas ações, pois a cotação naquele ano foi de R$ 16,40 por ação. No ano de
2015 o índice foi de R$ 3,20 com ágio de R$ 14,78 por ação e em 2016 o índice foi
de R$ 2,97 apresentando um ágio de R$ 13,33 por ação.
Preço/ Valor patrimonial por ação (P/VPA): no que se refere à relação entre
o preço da ação e o seu valor patrimonial, podemos dizer que em 2014 o preço da
ação foi 5,9 vezes o valor do seu VPA. Em 2015 foi de 5,6 vezes e em 2016 5,4
vezes. Considera-se que as ações negociadas com preço muito acima do seu VPA
são mais lucrativas, porém expõem o investidor a um risco maior podendo leva-lo a
uma grande perda no caso de uma crise.
Lucro por ação (LPA): no que diz respeito à parcela do lucro líquido que
cabe a cada ação, em 2014 cada ação da empresa tinha R$ 0,77 de lucro líquido.
Em 2015 tinha R$ 0,79 e em 2016 R$ 0,80.
Preço/ Lucro (P/L): em relação ao tempo de retorno do investimento,
podemos dizer que as ações vendidas em 2014 levarão aproximadamente 21 anos
para render lucros aos seus acionistas, o tempo de retorno das ações vendidas em
2015 será de aproximadamente 22 anos e em 2016 de aproximadamente 20 anos. É
importante salientar que esse tempo de retorno do capital investido é variável, pois a
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ação pode valorizar de um momento para outro fazendo com que o tempo de retorno
diminua, ou vice-versa.
Dividend Yield (DY): com relação à taxa de retorno dos dividendos
oferecidos por ação, no ano de 2014 cada ação pagou aos seus acionistas R$ 0,22
de dividendos. Em 2015 pagou R$ 0,15 por ação e em 2016 pagou R$ 0,07.
5.2 ANÁLISE GRÁFICA AMBEV S/A – ABEV3 ON

Para explicar as tendências dos preços da Ambev, foi criada uma
apresentação gráfica da série diária de cotações de preços das ações, conforme
apresentado no Gráfico 1. Observa-se que o gráfico apresenta as cotações entre o
mês de março/2017 a agosto/2017.
A partir do momento que, através da análise fundamentalista, fizermos a
escolha das ações que desejamos investir, a análise gráfica servirá para nos orientar
em relação ao melhor momento para compra e venda dos papéis. Hoje através do
Home Broker, e por intermédio de uma corretora podemos operar no mercado de
capitais em qualquer local.
A análise gráfica mostrará, através das candles, a tendência de alta e de
baixa e através de um estudo apurado por intermédio dos históricos desses papéis
em determinado período de tempo o momento de compra e venda no mercado de
capitais.
Em relação à Ambev, no período analisado podemos claramente observar
que existe uma tendência de alta, pois ela começou o mês de março, mais
precisamente no dia 08, com preço de abertura de R$ 17,10 e chegou ao maior topo
do período com o preço de R$ 19,76 em 17 de maio, ou seja, as ações da empresa
não caíram por mais de 2 meses. A partir de 17 de maio as ações apresentaram leve
queda, e já voltaram a subir, fechando no dia 03 de agosto, com preço de R$ 19,26.
Esta tendência de alta significa que os investidores estão satisfeitos com os
preços e continuam comprando. A partir do momento que os investidores pararem
de comprar a tendência dos preços é cair e assim sucessivamente, formando assim
os topos e fundos mostrados no gráfico.
Gráfico 1. Análise Gráfica Ambev - Abev3 ON
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Fonte: ADVFN, 2017.

É importante frisar que o objetivo deste trabalho não é de mostrar como se
faz a análise gráfica, mas sim a utilização da análise fundamentalista na escolha de
uma empresa para investir, para assim dar o suporte necessário ao investidor que
deseja operar no mercado secundário, onde para tal deverá conhecer
profundamente as ferramentas da análise gráfica para que tenha êxito nos seus
investimentos, isso se ele quiser operar sozinho através do Home Broker, mas se ele
o fizer pela corretora, cabe ao profissional especializado em análise gráfica, operar
por ele. Lembramos que a lucratividade ou prejuízo no mercado de capitais se faz
pela oferta e demanda, ou seja, uma hora poderemos ter lucro e em poucos
segundos ter um grande prejuízo.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Mercado de Capitais é um mercado que tem evoluído cada vez mais e
mesmo diante de um cenário de crises e incertezas nacionais e internacionais, o
investimento nesse mercado tem mostrado rentabilidade aos seus investidores.
Porém, para que estes investimentos sejam realmente lucrativos, é
necessário que o investidor conheça não apenas o mercado onde está atuando, mas
também tenha conhecimentos sobre a situação econômica e financeira da empresa
detentora do ativo ao qual ele está interessado. E foi esse o conhecimento que este
trabalho pode evidenciar.
De acordo com os dados conceituais apresentados e a aplicação prática das
técnicas de análise é possível afirmar que a Análise das Demonstrações Contábeis e
Financeiras é a ferramenta fundamental para obter conhecimento sobre a situação
econômica e financeira de qualquer empresa, principalmente se o objetivo for
ingressar no mercado de capitais.
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Através da Análise das Demonstrações Contábeis e Financeiras da Ambev,
foi possível identificar sua posição sólida no mercado, que está crescendo cada vez
mais ao longo do tempo, demonstrando confiança e credibilidade aos seus
investidores.
Para que as decisões tomadas sejam as corretas é importante que o
profissional de contabilidade trabalhe com seriedade, sabedoria dos princípios
contábeis e com a ética exigida pela profissão, pois os demonstrativos contábeis
utilizados para realizar as análises são passivos de erros e até mesmo de fraudes,
tornando-os demonstrativos contábeis e as análises realizadas a partir deles um
problema para seus usuários. Tanto o mercado financeiro quanto seus investidores
podem ter inúmeros prejuízos se os dados dos demonstrativos contábeis e
financeiros forem fraudados, pois as informações obtidas pela análise de um
demonstrativo com dados errados podem fornecer informações equivocadas sobre a
situação econômica e financeira da empresa fazendo com que os interessados
nessas informações sejam prejudicados nas tomada de decisões.
Após obter o conhecimento necessário sobre a empresa, seu
endividamento, liquidez, rentabilidade e também saber como está avaliada suas
ações, a utilização da análise gráfica ou técnica se mostra determinante no momento
de saber quando comprar e quando vender as ações, fazendo com que os
investidores tenham uma visão ampla das tendências do mercado e com isso tomem
a melhor decisão sobre aplicação dos seus recursos no mercado acionário.
Salienta-se que a análise fundamentalista, através dos índices, é essencial
no mercado de capitais, pois, através dela que o investidor terá subsídios para
escolher qual empresa irá investir e com isso tomar decisões, lembramos que a
qualquer momento ele poderá recorrer a tais análises e com isso operar através de
gráficos com segurança, mas é importante frisar que a análise gráfica depende da
oferta e demanda das ações no mercado e qualquer mudança poderá afetar seu
preço e consequentemente a lucratividade do investidor.
Com isso, pode-se concluir que o objetivo deste trabalho foi alcançado com
êxito, pois conseguiu apresentar de maneira clara e prática as melhores ferramentas
para avaliar a situação econômica e financeira de uma empresa e suas tendências
de mercado.
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RESUMO
O presente trabalho é apresentado visando demonstrar as mudanças que ocorreram no
Brasil com o advento das Normas Internacionais de Contabilidade aplicadas às micro e
pequenas empresas. Em 2010 foi publicada a primeira norma brasileira de contabilidade
para as MPEs (NBC TG 1000) devido ao processo de convergência das normas brasileiras
à harmonização internacional. Isto se deu em consonância a publicação da Lei 11.638/07,
alteração da legislação societária que veio com o objetivo de harmonizar as normas
contábeis com as Normas Internacionais de Contabilidade, aqui no país, emitidas pelo
International Accounting Standards Board – IASB. Recentemente, no final do ano de 2016,
foi publicada a revisão desta norma, NBC TG 1000 (R1), mostrando mais uma vez a
necessidade de acompanhar as mudanças do mundo corporativo. Desta maneira, com as
alterações impostas pela nova norma percebem-se os pontos positivos que ela traz,
uniformizando os procedimentos contábeis para estas empresas e oportunizando uma
melhor utilização da contabilidade como ciência provedora de informações patrimoniais.
Palavras-chave: Normas Internacionais de Contabilidade; NBC TG 1000; Harmonização
Contábil.
ABSTRACT
This paper is presented to demonstrate the changes that occurred in Brazil with the advent of
the International Accounting Standards applied to micro and small companies. In 2010, the
first Brazilian accounting standard for MSEs (NBC TG 1000) was published due to the
process of convergence of Brazilian standards to international harmonization. This was in
line with the publication of Law 11.638 / 07, an amendment to the corporate law that came
with the objective of harmonizing the accounting standards with the International Accounting
Standards, here in the country, issued by the International Accounting Standards Board IASB. Of the year 2016, was published the revision of this standard, NBC TG 1000 (R1),
showing again the need to keep up with changes in the corporate world. In this way, with the
changes imposed by the new standard, we can see the positive points it brings,
standardizing the accounting procedures for these companies and providing a better use of
accounting as a provider of equity information.
Key-words: International Accounting Standards; NBC TG 1000; Accounting Harmonization.
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1. INTRODUÇÃO
No ano de 2007, foi publicada no Brasil a Lei 11.638, que alinhou a lei
societária brasileira às Normas Internacionais de Contabilidade (IFRS) que são
emitidas pelo Comitê de Normas Internacionais de Contabilidade (IASB), entidade do
setor privado, independente, criada em 1973 para estudar, preparar e emitir normas
de padrões internacionais, com sede em Londres. Seu objetivo é alinhar os
procedimentos contábeis adotados pelas empresas, independentemente do seu país
de origem, tendo transparência e confiabilidade para aceitação em qualquer parte do
mundo.
A partir desta adoção, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), criado
em 2005, até então com o objetivo de reduzir os riscos relativos a empréstimos,
participações societárias e outros riscos que estejam associados ao entendimento
das demonstrações contábeis, passa a promover o estudo, o preparo e a emissão
de pronunciamentos contábeis sobre procedimentos de contabilidade e a divulgação
de informações pertinentes da convergência aos padrões internacionais, definindo
em 2011 que a adoção do IFRS fosse exigida para todas as empresas, inclusive
micro e pequenas (MPEs), ainda aquelas optantes pelo regime de tributação do
Simples Nacional.
Integra o CPC a Associação Brasileira das Companhias Abertas (Abrasca), a
Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras (Fipecafi), a
Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais
(Apimec), o Instituto dos Auditores Independentes do Brasil (Ibracon), além da Bolsa
de Valores de São Paulo (Bovespa) e do Conselho Federal de Contabilidade (CFC),
(CPC, 2011). Neste momento, a contabilidade feita no país deixa de ser meramente
voltada a atender ao fisco e inicia um processo mais gerencial.
As normas contábeis introduzidas no Brasil em 2007 trouxeram grandes
benefícios e desafios ao serem inseridos no país buscando aprimorar a qualidade da
informação contábil. O processo de harmonização exige dos profissionais uma
atualização constante quanto às novas regras devido sua aplicação que, atualmente,
se faz necessário a todos os tipos de empresa no país.
2. METODOLOGIA
A partir dessas considerações, a problemática da pesquisa é: Com o advento
das normas internacionais de contabilidade adotadas pelo país através da Lei
11.638/07 e Pronunciamentos e normas do CPC, quais as principais mudanças que
afetaram as microempresas no país?
O principal objetivo é demonstrar as mudanças trazidas pelas normas
internacionais aplicadas em uma microempresa.
E seus objetivos específicos:
a)
Discorrer sobre a NBC TG 1000 R1 e as principais alterações da
norma anterior;
b)
Evidenciar as vantagens e desafios proporcionados pela adesão do
país às normas internacionais para as microempresas.
Em relação ao problema levantado a pesquisa será de natureza qualitativa,
onde de acordo com Marconi e Lakatos (2011), descrevem que:
O método qualitativo difere do quantitativo não só por não empregar
instrumentos estatísticos, mas também pela forma de coleta e análise dos
dados. A metodologia qualitativa preocupa-se em analisar e interpretar
aspectos mais profundos, descrevendo a complexidade do comportamento
humano. Fornece análise mais detalhada sobre as investigações, hábitos,
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atitudes, tendências de comportamento etc.
2011, p. 269)

(MARCONI E LAKATOS,

Tendo em vista que a obtenção dos dados explicativos ocorrerá mediante
artigos referentes ao assunto de diversas autoridades e autores do ramo de
contabilidade, possibilitando identificar contribuições no processo de utilização na
gestão das microempresas.
Quanto aos objetivos caracteriza-se por uma pesquisa exploratória, onde
segundo Gil (2002):
Esta pesquisa tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o
problema, com vistas a torná-lo mais explícito. Pode envolver levantamento
bibliográfico, entrevistas com pessoas experientes no problema pesquisado.
(GIL, 2002, p. 41)

Quanto aos procedimentos técnicos para a realização desta pesquisa foi
utilizada a pesquisa bibliográfica. Segundo Marconi e Lakatos (2009), a pesquisa
bibliográfica possibilita o contato direto do pesquisador sobre o que foi escrito sobre
determinado assunto, por meio de informações escritas e sites.
Com este estudo pretende-se contribuir para a melhor compreensão da
atualidade vivida pela contabilidade no país e principalmente, sua aplicação nas
microempresas.

3. DESENVOLVIMENTO
3.1 DEFINIÇÃO DE MICRO E PEQUENA EMPRESA
Consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte, a sociedade
empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada
e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei n° 10.406 de 10 de janeiro de 2002
(Código Civil), devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no
Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que:
I - no caso da microempresa, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta
igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); e
II - no caso de empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário,
receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e
igual ou inferior a R$ 4.800.000,00
(quatro milhões e oitocentos mil
reais). (BRASIL, Lei Complementar nº 155, de 2016, Artigo 1°)

Os pequenos negócios respondem por mais de um quarto do Produto Interno
Bruto (PIB) brasileiro. Juntas, as cercas de nove milhões de micro e pequenas
empresas no país representam 28% do PIB, um resultado que vem crescendo nos
últimos anos. (SEBRAE, 2014)
O CFC, na NBC TG 1000, Seção 1, define que pequenas e médias empresas
são empresas que não possuem obrigação pública de prestação de contas e
elaboram as demonstrações contábeis para fins gerais de usuários externos, as
quais estão inseridas dentro das chamadas Pequenas e Médias empresas (PMEs).
De acordo com o Pronunciamento Conceitual Básico do CPC, o objetivo das
demonstrações contábeis é o de fornecer informações sobre a posição patrimonial e
financeira, o desempenho e as mudanças na posição financeira da entidade, que
sejam úteis a um grande número de usuários e suas avaliações e tomadas de
decisão econômica (CPC, 2008, Item 12).
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Dentre os interessados pela informação contábil incluem-se investidores
atuais e potenciais, empregados, credores por empréstimos, fornecedores, clientes,
governo e o público, todos usam as demonstrações contábeis para satisfazer
algumas das suas diversas necessidades de informação (CPC, 2008, Item 9).
A contabilidade sendo fornecedora destas informações patrimoniais e
financeiras capaz de atender principalmente os usuários externos, que utilizam as
informações para análises e tomar decisões. Como exemplo da utilidade da
informação Antunes et al. (2012), exemplifica que os analistas de mercado usam as
demonstrações contábeis para fins analíticos e recomendações de investimentos a
seus clientes, enquanto as instituições financeiras e fornecedores também as
utilizam para conhecer a capacidade de pagamento da entidade.
3.2 NBC TG 1000: ANÁLISE
Com a NBC TG 1000, publicada em dezembro de 2012, pode-se verificar
significativas mudanças na obrigatoriedade de algumas demonstrações e relatórios,
gerando um número maior de informações que poderão auxiliar na gerência de uma
microempresa com relação às exigidas anteriormente pela NBC T 19.13, legislação
que tratava dos critérios e procedimentos específicos para a escrituração contábil
simplificada de microempresa e empresa de pequeno porte.
De acordo com a NBC TG 1000 (2010):
O objetivo das demonstrações contábeis de pequenas e médias empresas é
oferecer informação sobre a posição financeira (balanço patrimonial), o
desempenho (resultado e resultado abrangente) e fluxos de caixa da
entidade, que é útil para a tomada de decisão por vasta gama de usuários
que não está em posição de exigir relatórios feito sob medida para atender
as suas necessidades particulares de informação. (CFC, NBC TG 1000,
2010, p. 13)

Constata-se a preocupação da norma em fazer com que as demonstrações
emitidas auxiliem na gestão da empresa. Conforme esta norma, as demonstrações
exigidas são: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício,
Demonstração do Resultado Abrangente, Demonstração das Mutações do
Patrimônio Líquido, Demonstração do Fluxo de Caixa e Notas Explicativas. Desta
maneira, com todas estas demonstrações contábeis exigidas indaga-se se de fato
estas atendem às suas necessidades de maneira efetiva, estando aptas a auxiliar na
gestão das empresas.
Como se verifica em pesquisa publicada pelo Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE) em 2016 sobre a sobrevivência de microempresas no Brasil, de
cada dez empresas, seis fecham antes de completar cinco anos, isto se deve a
diversos fatores como crise econômica, que abalou fortemente as empresas no
período de levantamento da pesquisa em 2014, como também a alta carga tributária
e o ramo de atuação das empresas são alguns dos motivos.
Poderíamos ter um número menor destes números caso os proprietários
dessas microempresas realmente utilizassem seus relatórios para acompanhar as
origens e aplicação de recursos de sua organização de modo a compreender onde
estão sendo destinados recursos, gastos e despesas de maneira elevada e revissem
estas despesas com efetivos corte de custos e o controle destes gastos, entre
outros. Fazendo com que através de uma DFC ou DVA, por exemplo, o empresário
possa entender como a entidade está trabalhando com seu caixa, obtendo receitas e
dispondo suas despesas, incluindo informações sobre empréstimos, resgate de
títulos, dividendos em caixa, como também projetar a capacidade de a entidade
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gerar fluxos de caixa futuros líquidos. Deixando de emitir relatórios por pura
exigência, relatando a posição, e passando a utilizar realmente em função da
continuidade da entidade.
Publicada a NBC TG 1000 R1, revisão feita da norma NBC TG 1000,
percebe-se que não houve mudança significativa e trata de assuntos específicos.
Percebe-se que as demonstrações exigidas não tiveram interferência, somente o
fato da substituição das Demonstrações de Origem e Aplicação de Recursos pela
Demonstração do Fluxo de Caixa, como se observa no Quadro 1:
Quadro 01. Comparativo das Demonstrações Contábeis Exigidas
Contabilidade
Demonstrações
Contábeis

NBC T 19.13
Simplificada
Balanço
Patrimonial
e
Demonstração
do Resultado

Objetivo
das Fiscal
Demonstrações
Contábeis

NBC TG 1000
Completa
Balanço Patrimonial e
Demonstração
do
Resultado,
Demonstração
de
Lucros ou Prejuízos
Acumulados,
das
Mutações do Patrimônio
Líquido,
Origens
e
Aplicações de Recursos
e Notas Explicativas

Fiscal e Gerencial

NBC TG 1000 (R1)
Completa
Balanço
Patrimonial
e
Demonstração do
Resultado,
Demonstração de
Lucros
ou
Prejuízos
Acumulados, das
Mutações
do
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do Fluxo de Caixa
e Nota explicativas
Fiscal e Gerencial

Fonte: NBC T 19.13 (2007), NBC TG 1000 (2011) e NBC TG 1000 (R1) (2016). Adaptado pelo Autor
(2017).

Em dezembro de 2007 foi publicada a Lei 11.638 que alterou a Lei 6.404/76,
Lei das Sociedades por Ações, que legislava sobre as empresas. A partir dessa
alteração o Brasil oficialmente adere às Normas Internacionais de Contabilidade. E
em consequência disso, em 2009 publica a NBC TG 1000, onde o Conselho Federal
de Contabilidade incorpora nas normas brasileiras de contabilidade às práticas de
contabilidade para pequenas e médias empresas.
Na sequência da publicação desta norma surgiram dúvidas quanto ao alcance
às microempresas e empresas de pequeno porte, se de fato estariam adotando os
procedimentos da Lei 11.638 e CPC PME e em 2012, o IASB, enquanto estava em
processo de análise das Normas Internacionais de Contabilidade, incluindo a
possibilidade de melhoria na norma de contabilidade para a pequena e média
empresa, o CFC publica a ITG 1000, que foi uma interpretação da NBC TG 1000,
orientando a adoção dessa norma contábil inclusive para as microempresas e
empresas de pequeno porte, ratificando o entendimento de que a adoção da Norma
Internacional de Contabilidade e o Comitê de Pronunciamentos Contábeis se
estende a todas as empresas.
Após este processo de 2012 do IASB e seus desdobramentos no país, em
maio de 2015 o IASB publica uma revisão do CPC da Pequena e Média empresa e o
Brasil assim o faz, publicando em novembro de 2016 a revisão um da NBC TG 1000
(R1), começando a ter efeitos práticos a partir de 2017. Norma pela qual o Conselho
Federal entende que periodicamente deverá passar por revisão.
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Um ponto importante é que na própria norma revisada, destaca-se que as
normas das grandes empresas não se aplicam as alterações das PME’s. Ou seja,
quando a empresa está observando o conjunto de normas contábeis, ela irá
observar o que é chamado de full IFRS, o conjunto completo de normas – CPC 1 ao
48, ou observará o CPC PME.
Em relação às alterações de maneira geral, a Revisão 1 (R1) não são
substanciais, não há uma grande mudança em termos de adoção de normas que
modifique substancialmente o processo de encerramento das demonstrações
contábeis ou procedimentos de auditoria, relacionado às PME’s. Uma síntese das
principais alterações é que envolvem certos conceitos e definições ao longo das 35
seções, trazendo melhorias na adoção desta norma.
A primeira alteração é a adoção da medida de reavaliação, que existia uma
diferença com uma norma das Grandes empresas – CPC 27- que trata do
imobilizado, onde previa a reavaliação de ativos, se permitido em lei, enquanto no
CPC da PME não havia previsão de reavaliação de ativos imobilizados, mesmo que
a lei assim o permitisse, e agora, caso a lei societária permita, poderá ser feito.
Há também o alinhamento dos principais critérios de reconhecimento e
mensuração para a exploração e avaliação de ativos com o CPC 34. Deve ser
observado para as empresas deste segmento, pois teve alteração nos
procedimentos contábeis.
Na seção 1, há o estabelecimento e definição de Pequena e Média empresa e
seu alcance.
Na seção 2, temos as características qualitativas de informação em
demonstrações contábeis, e um ponto a destacar pelo qual a revogação da
Resolução CFC n 750/1993 dos Princípios de Contabilidade, agora se estabelecem
de acordo com o texto do CPC Estrutura Conceitual e CPC para Pequenas e Médias
empresas. Ou seja, os conceitos e princípios que regem as demonstrações
contábeis das Pequenas e Médias empresas estão totalmente definidos dentro desta
nova norma.
Dentro dessas características, há uma alteração no que diz respeito ao
equilíbrio entre custo e benefício, destacando que na prática contábil o custo
benefício deve ser avaliado para o procedimento contábil. Como também dentro
desta ótica, o CPC PME aprovou a alteração de definição conceitual do chamado
Custo ou esforço excessivo, nomenclatura que já vinha sendo utilizada e passou por
ampla revisão onde se estabelece que na prática contábil da PME deva prevalecer
essencialmente aquilo que a empresa julgar como relevante para seus processos de
reconhecimento e mensuração, fazendo com que as escolhas contábeis se tornem
mais produtivas e úteis para o profissional envolvido e todos seus usuários.
Podemos exemplificar nos seguintes casos, conforme seção 2 da NBC TG
1000 R1:
- valor justo de instrumento financeiro;
- valor justo de instrumentos patrimoniais;
- investimento em coligada ou controlada;
- propriedade para investimento;
- passivos contingentes;
- ativos biológicos, entre outros. (CFC, NBC TG 1000 R1, 2016, p.15)

Com essa revisão o CPC melhora a interpretação deste conceito, a empresa
só irá mensurar um ativo a valor justo se de fato não provocar um esforço excessivo
para essa empresa.
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Destaca-se aqui a diferença entre as grandes empresas e as PMEs em que o
principal aspecto estaria nisto, nas grandes empresas o custo benefício da
informação exige um conjunto maior de usuários, nas pequenas e médias se
estabelece um alcance e complexidade menor, onde o profissional de contabilidade
deverá exercer seu julgamento para cada caso, verificando se é relevante ou não
determinado ajuste contábil. Tomando como exemplo, como as decisões poderiam
ser afetadas pela falta de determinada informação? Levando em conta os gastos:
- Gasto com custo de laudo de avaliadores e profissionais envolvidos;
- Gasto com o esforço dentro das organizações para gerar esta informação.
Só iria a realizar a mensuração a valor justo se o gasto com o custo do laudo
dos avaliadores for menor que o necessário para gerar esta informação.
Outro exemplo seria a situação onde o profissional acredita que deve fazer
uma reestimativa para depreciação por vida útil econômica. Como a empresa utiliza
a vida útil fiscal de um ativo, pode passar a adotar vida útil econômica, fazendo a
reestimativa contábil, deixaria de adotar uma taxa para adotar outra. A justificativa
para não fazer esta mudança por estar relacionada ao custo ou esforço excessivo
desta mudança.
Na seção 4, que trata do Balanço Patrimonial é reforçada a necessidade de a
aplicação da norma contábil para as demonstrações serem comparativos. Se de
alguma maneira uma empresa ainda não adotou essa medida, deverá fazê-lo agora.
Também nesta seção diz respeito ao reconhecimento de propriedade para
investimento que até então estava classificada no Ativo Não Circulante no grupo de
Investimento ou de Imobilizado - e a partir de agora ou estará no grupo de
Investimento mensurado a valor justo ou estará no grupo Imobilizado mensurado ao
custo.
Define-se propriedade para investimento, segundo seção 16, NBC TG 1000
R1:
É a propriedade (terra, edifício, ou parte do edifício, ou ambos) mantida pelo
proprietário ou pelo arrendatário em arrendamento mercantil financeiro para
auferir alugueis ou para a valorização do capital, ou ambas, e não para: (a)
Utilização na produção ou fornecimento de bens ou serviços, ou; (b) Venda
no curso normal dos negócios. (NBC TG 1000 R1, seção 16, p. 80)

O que mudou foi a situação onde dependendo da forma de como mensurar
sua propriedade para investimento, a empresa irá classificar isto no Balanço, se
mensurada sua aquisição pelo custo, esse ativo sofrerá as baixas de depreciação,
sendo apresentado no Balanço Patrimonial no grupo de Imobilizado em subgrupo de
Propriedades para Investimento. Se mensurado a valor justo, a empresa a cada ano
avalia o valor de mercado desse ativo e reconhece a variação na contabilidade na
conta de ganhos e perdas, e este ativo será classificado no Balanço Patrimonial no
grupo de Investimentos.
Na seção 5, cabe destacar sobre as Demonstrações do Resultado de
Exercício e Demonstração do Valor Adicionado que a revisão estabelece um
esclarecimento sobre a forma de evidenciar na DRE as chamadas operações
descontinuadas, que são:
Operações que foram ou estão sendo descontinuadas, ou seja, que serão
abandonadas ou descartadas e que estão classificadas como mantidas para
venda. Para ser entendida como tal, é exigido que ela possa ser
operacionalmente separada do resto da empresa e também atenda aos
seguintes critérios: (a) a operação representa uma importante e distinta
linha de negócios ou uma área geográfica; (b) a operação integra um único
plano coordenado para vender uma importante e distinta linha de negócios;
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ou (c) a operação é uma controlada adquirida exclusivamente para ser
vendida. (Manual de Contabilidade Societária, 2013. p. 475)

Ou seja, operação descontinuada é um componente da entidade que pode
ser identificado operacionalmente ou financeiramente que é colocado à disposição
para descarte ou que passou a ser classificado como mantido para a venda,
deixando de ser uma operação normal da empresa e que atende aos critérios acima
citados.
Os reflexos contábeis de operação descontinuada são alocados em linha
específica da Demonstração do Resultado, após o resultado das operações
continuadas, de maneira que atraia a atenção de quem utiliza esta demonstração
para uma transação não muito comum.
Na norma anterior, apresentava-se desta maneira:
(ii) resultado após os tributos decorrente da mensuração ao valor justo
menos despesas de venda ou na baixa dos ativos ou do grupo de ativos à
disposição para venda que constituem a unidade operacional
descontinuada. (NBC TG 1000, Seção 5.7, item k)

Com a nova publicação foi definida para publicação de maneira que:
(ii) resultado após os tributos atribuíveis à redução ao valor recuperável, ou
reversão de redução ao valor recuperável, dos ativos na operação
descontinuada, tanto na época em que forem classificados como operação
descontinuada quanto depois, e à alienação dos ativos líquidos que
consistem na operação descontinuada. (NBC TG 1000 (R1), Seção 5.7, item
k)

E relatando sobre a Demonstração do Valor adicionado onde se acrescenta o
critério para as entidades que utilizam este tipo de demonstração de agruparem os
itens apresentados em outras receitas abrangentes com base se eles são
potencialmente reclassificáveis para o resultado, como é citado no item 5.4 (b):
(+/-) Resultado Conversão
(+/-) Resultado Atuarial
(+/-) Valor Justo Hedge
(+/-) Reavaliação do imobilizado
= Resultado Abrangente (CFC, NBC TG 1000 (R1), 2016, p. 24)

Sendo assim, quando atrelados a estes casos, serão reconhecidos como
parte do resultado abrangente, ficando fora da demonstração do resultado.
Na seção 6 desta norma, há o esclarecimento das informações a serem
apresentadas na Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) e
Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA) que inclui a
demonstração de outros resultados abrangentes.
Outros resultados abrangentes compreendem itens de receita e despesa que
não são reconhecidos na demonstração do resultado como requerido ou permitido
pelos Pronunciamentos, Interpretações e Orientações emitidos pelo CPC.
Pertinente à seção 9 que traz as Demonstrações Consolidadas e Separadas,
é feito o esclarecimento de que todas as filiais adquiridas com a intenção de venda
ou alienação, no prazo de um ano, são excluídas da consolidação e também há
orientações sobre como contabilizar e divulgar estas subsidiárias.
Apresenta orientações sobre a consolidação, no Item 9.16, se uma controlada
apresenta suas emissões de relatórios diferente de sua controladora.
Na seção 35, preocupou-se em reafirmar a adoção inicial dessas normas
aplicando-se às entidades que adotarem pela primeira vez esta norma NBC TG 1000
R1– Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, independentemente das
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políticas e práticas contábeis anteriormente adotadas e que a entidade que adotar
pela primeira vez esta norma deve aplicar esta seção na elaboração de suas
primeiras demonstrações contábeis.
As demonstrações contábeis elaboradas em conformidade com esta norma
são as primeiras demonstrações da entidade se, por exemplo, a entidade:
(a) não apresentou demonstrações contábeis para os períodos anteriores;
(b) apresentou suas demonstrações contábeis anteriores mais recentes de
acordo com outras exigências que não são consistentes com esta norma em
todos os aspectos; ou (c) apresentou suas demonstrações contábeis
anteriores mais recentes em conformidade com o conjunto completo das
normas do CFC. (NBC TG 1000 R1, p. 195)

Observa-se dessa maneira que as empresas que ainda não adotaram esta
norma, poderão fazê-las sem penalidade ao profissional, com a condição de que a
empresa não tenha informado em nenhuma demonstração contábil que adotou a
NBC TG 1000, e que caso a empresa tenha informado, há orientação de como
proceder a adoção inicial.
3.3 VANTAGENS E DESAFIOS ENFRENTADOS
A intenção da harmonização contábil mundial vinha sendo discutida há alguns
anos. Dessa maneira, chegou a um ponto que foi inquestionável sua mudança para
padrões internacionais e fazendo com que os países também se adaptassem de
acordo com suas possibilidades a estas mudanças, visto a necessidade de uma
constante atualização no ramo dos negócios a fim de aperfeiçoar os processos de
gestão e decisão.
Como podemos observar em nosso país não foi diferente, iniciada em 2007 e
com o passar dos anos e algumas alterações feitas na legislação para que pudesse
fazer da contabilidade brasileira mais próxima das normas IFRS. O fato de que até
mesmo as pequenas e médias empresas entrarem na exigência a princípio trouxe
muita dificuldade à classe contábil, visto que muitos profissionais nunca ouviram
falar em IFRS.
Dessa maneira os desafios que de antemão existiram no país foi em relação a
esta adaptação e implementação que os contadores do país tiveram que se
submeter, após sentirem-se ameaçados da continuidade de sua profissão, pois de
fato as alterações foram grandes e complexas, exigindo que os profissionais
dedicassem novamente um tempo aos estudos, pesquisas e discussões. O custo e o
tempo para a implementação dessas mudanças trazidas pela nova legislação foram
os principais fatores que dificultaram a adoção para as Pequenas e Médias
Empresas.
As informações contábeis auxiliam na gestão e tomada de decisão, tanto em
grandes quanto em pequenas empresas, sendo que estas últimas também precisam
de um sistema de informações. Segundo Yamamoto e Salotti (2006):
(...) a informação contábil pode ser considerada como aquela que altera o
estado da arte do conhecimento de seu usuário em relação à empresa e, a
partir de interpretações, a utiliza na solução de problemas, sendo a natureza
da informação contábil, entre outras, econômico- financeira, física e de
produtividade. (YAMAMOTO e SALOTTI, 2006, p. 5)

Desta maneira, a informação contábil auxiliará o usuário com intepretações e
soluções de problemas em relação à empresa.
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Consequentemente, devido a esse aumento de volume de serviços e
responsabilidade dos contadores houve o aumento do custo dos serviços destes
profissionais para os empresários.
Por outro lado, as vantagens que toda esta mudança oferece a milhões de
empresários pelo país é uma maior transparência nas demonstrações contábeis,
consegue-se obter um enfoque gerencial dessas informações, deixando de ser uma
contabilidade fiscal e passando a auxiliar no processo da tomada de decisão.
Bem como há a possibilidade de comparação destas demonstrações
contábeis em qualquer outro país que também siga o modelo das normas
internacionais. Antes disso, os entendimentos dessas demonstrações eram bastante
dificultados pelas particularidades de cada país. Atualmente, as empresas podem
formar parcerias e fazer negócios com outros países de maneira mais prática,
ampliando sua integração com o mercado externo.
Ao passo que exista publicação dos elementos financeiros e patrimoniais de
maneira confiável, compreensível, comparada, relevante e detalhada, já que as
normas emitidas pela International Financial Reporting Standards (IFRS)
aumentaram o volume e exigência de Notas Explicativas mais bem executadas que
completam as informações do Balanço Patrimonial, proporciona com que tenha uma
informação mais próxima da real e assim os participantes do mercado são capazes
de compreender e utilizar as informações para fazer investimentos e financiamentos,
resultando no fortalecimento e desenvolvimento da economia.
No mundo globalizado, em que a concorrência entre as empresas é alta, faz
com que investidores, bancos e clientes exijam cada vez mais, maior transparência
por parte das empresas. Portanto, uma consequência de divulgação nos moldes da
IFRS é a transparência financeira da entidade, pois as informações estão cada vez
mais explicadas e padronizadas, assim há compreensão e atende às necessidades
do mercado de investidores de diferentes nacionalidades.
Considerando o fato de uma pequena e média empresa está possibilitada de
importar e exportar seus produtos, utilizando as normas internacionais em suas
demonstrações, caso haja interesse de investidores estrangeiros, suas
demonstrações facilitariam o entendimento desse investidor e acrescentaria no
conhecimento desta empresa fora do país.
A adoção do padrão IFRS também facilita o trabalho de auditoria, e também,
numa eventual análise de abertura de capital, a organização já teria um bom
caminho percorrido.

4. CONCLUSÃO
Em um primeiro momento, o intuito das normas internacionais foi a
possiblidade de comparação e transparência das demonstrações contábeis
brasileiras com qualquer outro país que também siga o modelo das IFRS, assim o
país pode formar parcerias de negócios com outras nações de forma livre e prática.
Como consequência de uma maior transparência e da possiblidade de entendimento
das demonstrações contábeis em outros países, houve uma maior integração com o
mercado internacional de capitais, visto que havia restrições em relação ao risco e
às estruturas das demonstrações contábeis apresentadas.
Ao observar as IFRS, as empresas também ganharam em eficiência, como
podemos observar nas normas analisadas, exigindo relatórios internos e externos
que permitem uma otimização e padronização das atividades contábeis. Desta
maneira também, buscou-se a geração de informações contábeis mais voltadas para
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a área gerencial, podendo ser facilmente utilizadas dentro do processo de decisão.
Deixando de ter caráter puramente fiscal, utilizando agora outras medidas para a
contabilização dos fatos que alteram o patrimônio das empresas.
Houve mudanças relativas aos critérios de reconhecimento dos elementos
patrimoniais, onde de acordo com as novas práticas, a mensuração dos elementos
patrimoniais do Ativo deve ser feita pelo valor histórico; houve a introdução do
conceito de valor justo, relacionado à capacidade de geração de benefícios
econômicos futuros por meio de sua venda ou uso. Também modificada a utilização
do valor justo para a mensuração de propriedades para investimento, como imóveis
de uso administrativo ou industrial. Anteriormente avaliados pelo valor de custo, os
estoques agora são mensurados por seu valor recuperável líquido no caso de
produtos estocados. Outras modificações ocorreram em relação a instrumentos
financeiros, operações de leasing, provisões, divulgações e outras exigências,
buscando o aumento da transparência das informações e clareza na contabilização
dos fatos.
Chega-se a conclusão que para as pequenas e médias empresas, e dentre
elas, a microempresa, o processo de adoção das normas foi um pouco complexa e
lenta do que ocorreu com as grandes empresas, que já acompanhavam estas
práticas. Porém, podem-se perceber as vantagens da IFRS, já que elas trouxeram
um ambiente com mais controle e detalhamento de informação e uma maior
realidade das empresas. Junto a elas, os profissionais de contabilidade inseridos
neste grande desafio demonstram o desempenho de sua atuação dentro das
empresas, passa a auxiliar na tomada de decisões trazendo benefícios aos
empresários e ao desenvolvimento da economia. Ainda assim, é necessário dos
profissionais atualização constante, participações em cursos, congressos e
seminários para se estabelecer um profissional com diferencial no mercado
competitivo que estamos inseridos e corresponder às novas exigências que a
profissão oferece.
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BALANÇO SOCIAL COMO FERRAMENTA DE GESTÃO
Elisangela Lagos1 e Deborah Campos Schneider2

Área de Concentração: Ciências Contábeis
Grupo de Trabalho: Contabilidade de Custos
RESUMO
O presente estudo tem como finalidade evidenciar a importância da elaboração e publicação
do Balanço Social nas empresas e quais as vantagens que as mesmas terão ao utilizar esse
demonstrativo como uma ferramenta de gestão. Será apresentado como modelo o Balanço
Social da Empresa Sanepar – Companhia de Saneamento do Paraná. Desta forma iremos
explicar o que vem a ser o balanço social e demonstrar o retorno aos seus funcionários,
assim como os benefícios para a sociedade e o meio ambiente com base na empresa
estudada. Identificando as vantagens para a empresa Sanepar ao publicar seu Balanço
Social e expor que a utilização desta ferramenta pode apresentar aos gestores inúmeros
benefícios, que não se trata apenas de um mero relatório de atividades sociais e ambientais,
mas sim um instrumento de gestão tornando possível identificar suas principais fragilidades
e direcionar com precisão os seus investimentos futuros. Para alcançar os objetivos
propostos neste artigo, foi utilizada como metodologia a pesquisa bibliográfica, através de
material já elaborado. Em relação ao problema levantado a pesquisa será de natureza
qualitativa e no que diz respeito aos objetivos, será uma pesquisa exploratória baseada em
um estudo de caso.
Palavras-chave: Balanço Social; Ferramenta de Gestão; Benefícios.
ABSTRACT
The purpose of this study is to highlight the importance of the preparation and publication of
the Social Balance in companies and what advantages they will have in using this statement
as a management tool. The Social Balance of the Sanepar Company - Companhia de
Saneamento do Paraná will be presented as a model. In this way we will explain what is the
social balance and demonstrate the return to its employees, as well as the benefits to society
and the environment based on the company studied. Identifying the advantages for the
company Sanepar when publishing its Social Balance and to expose that the use of this tool
can present to the managers numerous benefits, which is not only a mere report of social
and environmental activities, but rather a management tool making it possible to identify their
main weaknesses and precisely target their future investments. In order to reach the
objectives proposed in this article, bibliographical research was used as methodology,
through material already elaborated. Regarding the problem raised, the research will be of a
qualitative nature and with regard to the objectives, it will be an exploratory research based
on a case study.
Key-words: Social Balance; Management Tool; Benefits.
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1.

INTRODUÇÃO
Considerando que nos últimos tempos, devido às constantes degradações
ambientais e a revolução das leis trabalhistas, a sociedade passou a exigir das
empresas condutas mais éticas e transparentes. Um exemplo disto é o que fala
Kroetz (2001):
Aproximadamente 26% dos consumidores da região sul do Brasil (Porto
Alegre e Curitiba) já deixaram de adquirir produtos por entenderem que as
entidades
que
o
produziram/venderam
não
tinham
nenhum
comprometimento com as questões ambientais. (KROETZ, 2001, p. 55)

Assim, no dia 19 de agosto de 2004, foi aprovada a NBC T 15 – Informações
de Natureza Social e Ambiental, através da Resolução CFC n º 1003/2004 e a partir
de 01 de janeiro de 2006 passou a vigorar essa norma tornando-se obrigatória a
publicação do Balanço Social (PEREIRA; GONÇALVES, 2012).
Existem muitas especulações referentes ao Balanço Social de uma empresa
e os benefícios que o mesmo está apresentando no ambiente no qual está inserido,
deste modo, o Balanço Social vem como uma ferramenta de transparência entre
empresa e sociedade, para esclarecer e apresentar de modo simples e eficaz a sua
responsabilidade social e ambiental.
Com base nessas considerações, a problemática desse estudo é: Como o
Balanço Social pode afetar no desempenho da empresa?
Este artigo tem como objetivo principal identificar os benefícios que as
empresas terão ao elaborar e publicar o Balanço Social.
E os objetivos específicos que são:
a) Explicar o que é Balanço Social e qual o retorno existente para os
funcionários;
b) Demonstrar seus benefícios para a sociedade com base na empresa
estudada.
Além de demonstrar os benefícios e vantagens das empresas ao elaborarem
e publicarem o Balanço Social, este estudo justifica-se com a finalidade de
apresentar aos gestores que o Balanço Social não é apenas um mero relatório de
atividades sociais e ambientais, mas um instrumento de gestão profundamente
ligado ao planejamento estratégico da empresa, tornando possível identificar suas
principais fragilidades e direcionar com precisão os seus investimentos futuros.
Conforme Kroetz (2000):
O Balanço Social, antes de ser uma descontração endereçada à sociedade,
é considerado uma ferramenta gerencial, pois reunira dados qualitativos e
quantitativos sobre as políticas administrativas e sobre as relações
entidade/ambiente, os quais poderão ser comparados e analisados de
acordo com as necessidades dos usuários internos, servindo como
instrumento de controle, de auxílio para tomada de decisões e na adoção de
estratégias (KROETZ, 2000, p. 68).

Para melhor entendimento, este artigo irá utilizar para estudo, o Balanço
Social de 2016 da empresa SANEPAR - Companhia de Saneamento do Paraná e
quais os benefícios que a mesma obteve com a divulgação deste relatório.
2. METODOLOGIA
Para alcançar os objetivos propostos nesse artigo foi utilizada como
metodologia a pesquisa bibliográfica através de livros, artigos científicos já
publicados e revistas.
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Segundo Gil (2002):
A pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de material já elaborado,
constituído principalmente de livros e artigos científicos. Embora em quase
todos os estudos seja exigido algum tipo de trabalho desta natureza, há
pesquisa desenvolvidas exclusivamente a partir de fontes bibliográficas.
(GIL, 2002, p.44)

Em relação ao problema levantado a pesquisa será de natureza qualitativa.
Conforme Marconi e Lakatos (2011):
O método qualitativo difere do quantitativo não só por não empregar
instrumentos estatísticos, mas também pela forma de coleta e análise dos
dados. A metodologia qualitativa preocupa-se em analisar e interpretar
aspectos mais profundos, descrevendo a complexidade do comportamento
humano. Fornece análise mais detalhada sobre as investigações, hábitos,
atitudes, tendências de comportamento etc. (MARCONI E LAKATOS, 2011,
p. 269)

Quanto aos objetivos caracteriza-se como uma pesquisa exploratória baseada
em um estudo de caso, o qual teve por finalidade demonstrar as vantagens da
utilização do Balanço Social para a empresa analisada.
De acordo com Gil (2002):
[...] os propósitos do estudo de caso não são os de proporcionar o
conhecimento preciso das características de uma população, mas sim o de
proporcionar uma visão global do problema ou de identificar possíveis
fatores que o influenciaram ou são por ele influenciados (GIL, 2002, p. 55).

Assim, primeiramente, buscou-se apresentar na introdução deste trabalho um
pequeno esclarecimento sobre o que é o Balanço Social e qual a sua importância,
bem como evidenciar o problema da pesquisa, os objetivos, e a metodologia
utilizada.
3. DESENVOLVIMENTO
Surgiram no século XX as primeiras manifestações da sociedade, exigindo
das organizações uma maior responsabilidade social, porém, a partir da década de
60, que apareceram as primeiras publicações nos Estados Unidos, e somente no
início da década de 70 que surgiram na Europa, sendo mais percebida na França
(1972), Inglaterra e na Alemanha (1971), onde se observaram as primeiras
necessidades de divulgação de um relatório, ou seja, um documento que
apresentasse as informações das empresas e assim chamado de Balanço Social.
Por volta de 1971, a companhia alemã Steag produziu o primeiro relatório,
que apresentava suas ações sociais, porém foi na França em 1972, que a empresa
Singer publicou o formato que deu origem ao modelo que se considera como o
primeiro Balanço Social da história das empresas do mundo inteiro.
Segundo Martins; Bernardo; Madeira (2002):
Em 12 de junho de 1997, foi aprovada a Lei número 77.769 que tornava
obrigatório a realização de Balanços Sociais periódicos para as empresas
com mais de 700 funcionários. Depois esse número foi reduzido para 300
funcionários. (MARTINS; BERNARDO; MADEIRA, 2002, p. 107)

No Brasil, as mudanças de pensamento a respeito da importância do Balanço
Social, vieram com a publicação da “Carta de Princípios do Dirigente Cristão de
Empresas”, em 1965, pela Associação de Dirigentes Cristãos de Empresas do Brasil
(ADCE Brasil).
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O seu surgimento atuante no Brasil deu-se no ano de 1980, porém se
popularizou somente em 1990, sendo o principal responsável por essa iniciativa o
sociólogo Herbet de Souza e também o IBASE (Instituto Brasileiro de Análises
Sociais e Econômicas), que por meio de incentivo ao retorno dos benefícios da
apresentação de um Balanço Social, entendeu-se a necessidade e a importância
dessa ferramenta e assim, a maioria das empresas passou a divulgar os seus
Balanços Sociais através de um modelo base.
Conforme Lima (2004):
No contexto brasileiro, relata Tinoco (2001, p. 134) que, em 1961, a
Associação Brasileira dos Dirigentes Cristãos de Empresas (ADCE) “iniciou
pregação sobre a responsabilidade do dirigente da empresa nas questões
sociais”, destacando-se essa entidade, quando, em 1977, apresentou no
México, na Assembleia Anual da UNIAPAC um trabalho denominado
Balanço Social Instrumento Social a Serviço da Empresa. (LIMA, 2004, p.
31)

No Brasil, a apresentação do Balanço Social é obrigatória para as empresas
de capital aberto, podemos destacar que este demonstrativo não é somente um
mero relatório, ou seja, uma simples prestação de contas, mas sim um instrumento
importantíssimo para chegar a um diagnóstico no sistema corporativo, tendo em
vista que deveria ser uma ferramenta de gestão e ser utilizada para a elaboração e
desenvolvimento de metas anuais para as equipes e prestadoras de serviços das
empresas.
Enfatizando também os profissionais da área de Contabilidade, que diante da
responsabilidade de demonstrar os relatórios contábeis com clareza e ética
profissional, procurando assim atender aos diferentes usuários destas informações.
O balanço social é um instrumento de informação da empresa para com a
sociedade e é apresentado como uma ferramenta de transparência que demonstra
de maneira clara se o custo-benefício da empresa é positivo e apresenta de modo
simples e eficaz a sua responsabilidade social e ambiental, se agrega valor à
economia e a sociedade onde está inserida se desenvolve seu processo operacional
sem afetar o meio ambiente, se respeita os direitos de seus colaboradores. Esse
conceito evidencia que tal demonstração é uma prestação de contas para esclarecer
o que a empresa vem fazendo com os recursos obtidos por ela.
Segundo Iudícibus et al. (2010) apud Pereira; Gonçalves (2012):
O Balanço Social busca demonstrar o grau de responsabilidade social
assumido pela empresa e assim prestar constas a sociedade pelo uso do
patrimônio público, constituído dos recursos naturais, humanos e o direito
de conviver e usufruir dos benefícios da sociedade em que atua (IUDÍCIBUS
et al., 2010 apud PEREIRA; GONÇALVES, 2012, p.05).

Tal posicionamento é confirmado pela visão de Kroetz (2002) apud Cunha
(2002) quando este define o Balanço Social:
É uma demonstração que busca evidenciar os impactos, ou melhor, o papel
que a entidade representa e representará, tanto em seu ambiente endógeno
e exógeno, ou seja, qual a sua contribuição social em imposto e para a
previdência social, em mão de obra absorvida, em obras sociais, na
educação, na influência, positiva ou negativa, que exerce sobre o ambiente
ecológico, em suma: o que ela espelha como célula social que pertence.
(KROETZ, 2002 apud CUNHA, 2002, p. 19)

Deste modo, entende- se que, além de atender as necessidades de todos os
seus usuários, desde seus trabalhadores diretos, clientes, fornecedores, acionistas,
sindicatos, bancos, autoridade e formadores de opinião, o Balanço Social é também
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um instrumento de gerenciamento que bem utilizado pode agregar benefícios à
empresa. Também pode representar uma resposta a sociedade, para que não seja
vista apenas como obtentora de lucros, mas que também pode agir para a melhoria
da qualidade de vida e passar a ser vista como uma empresa cidadã.
3.1 RETORNO DA EMPRESA A SEUS FUNCIONÁRIOS
O demonstrativo contábil Balanço Social tem como um de seus objetivos,
evidenciar e valorizar a comunicação, gerando um elo da empresa e funcionário,
trazendo informações e fatos ocorridos e investidos durante o período. Traz retorno
ao seu público interno, facilitando a interação, o diálogo e a participação com seus
trabalhadores, tendo um compromisso com o desenvolvimento profissional e
institucional.
Assim, pode ser visto como uma ferramenta facilitadora, que ajuda a avaliar
as atividades da empresa com relação ao seu ambiente interno, se estendendo ao
ambiente externo (colaboradores, gestores, clientes e fornecedores).
O Balanço Social também pode ser apresentado como um relatório que
auxilia a identificação e a atuação da empresa e, como a mesma se relaciona com
seus colaboradores, na participação dos resultados econômicos. Sendo assim, uma
forma de sincronizar a empresa com a sociedade e o meio ambiente. “Nesse
propósito o BS revela valores éticos, como a participação, a igualdade, a diversidade
de gênero e raça, a inclusão de pessoas com deficiência, entre outros, (SILVEIRA;
BELIN; SILVA, 2013, p.18)”.
O Balanço Social é fundamental para a organização. Segundo Custódio;
Moya (2007) apud Silveira; Belin; Silva (2013):
Por que: a) amplia o diálogo da empresa com a sociedade, auxiliando a
divulgação da incorporação de posturas éticas e transparentes; b) no
diagnóstico de desafios em médio e longo prazo; c) na comparação de seu
desempenho com o de outras organizações, d) na avaliação da eficiência
de seus investimentos e; e) na integração de seus objetivos ambientais,
econômicos e sociais (CUSTÓDIO; MOYA, 2007, apud SILVEIRA; BELIN;
SILVA, 2013, p. 19).

Não podemos deixar de ressaltar a importância do Balanço Social, não
apenas como forma de contribuições à sociedade em geral, mas também dos seus
benefícios como marketing, que podem ser explorados através da divulgação que
busca evidenciar o grau de responsabilidade social assumido pela empresa e assim
prestar contas a todos os envolvidos da sociedade.
Conforme Iudícibus et al. (2010) apud Silveira; Belin; Silva (2013):
Também acrescentam, para a empresa que faz esse tipo de demonstração,
o marketing que pode ser explorado, pois a confiança em sua instituição
aumenta uma vez que ela opta por apresentar seu demonstrativo social a
toda comunidade que a influência de alguma maneira (IUDÍCIBUS et al.
2010, apud SILVEIRA; BELIN; SILVA, 2013, p. 18)

Sua realização estimula a participação dos colaboradores nas ações que a
empresa está realizando na sociedade, já que na maioria os colaboradores estão
dentro da sociedade onde a empresa está atuando. Além de estimular os
funcionários à preservação ambiental poupando gastos da empresa e
conscientizando a fazer essas práticas de economia de recursos naturais não
renováveis em suas próprias residências.
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4. ESTUDO DE CASO – SANEPAR
Através da Lei Estadual nº 4.684, de 23 de janeiro de 1963, foi instituída a
Companhia de Água e Esgotos do Paraná – AGEPAR com sede em Curitiba - PR,
que mais tarde teve sua denominação social alterada para Companhia de
Saneamento do Paraná – SANEPAR, pela Lei Estadual nº 4.878, de 19 de junho de
1.964.
A princípio a companhia foi criada com a finalidade de realizar projetos,
construção, operação e exploração dos serviços públicos de saneamento. Porém,
em janeiro de 1972 ocorreu uma mudança significativa no seu objetivo social,
quando o departamento de água e esgoto do Paraná foi agregado. A SANEPAR
passou a ser em 10 de janeiro de 2000 uma empresa de capital aberto e em maio de
2002 registrou-se na BOVESPA (Bolsa de Valores de São Paulo).
A SANEPAR presta serviços públicos à população paranaense nos
segmentos de captação, tratamento e distribuição de água; coleta, transporte e
tratamento de esgoto e gerenciamento de resíduos sólidos.
O Estado do Paraná conta com um total de 399 municípios, dos quais 345
são atendidos pela SANEPAR. Atualmente, o quadro de funcionários da Companhia
é composto por 7.431 empregados.
De acordo com a SANEPAR (2013), sabemos que:
A Sanepar foi criada (...) com o objetivo de abrir novos horizontes no setor
de saneamento, até então estrangulado e carente de recursos face as
antiquadas normas adotadas. Por isso, a Sanepar fixou uma nova política
de saneamento, incumbindo-se de estudar, projetar, construir e administrar
os serviços de abastecimento de água e sistemas de esgotos sanitários,
mediante a efetiva colaboração de entidades municipais. (SANEPAR, 2013,
p.01).

Com a divulgação das informações de uma empresa em seu Balanço Social,
a mesma apresenta seu compromisso com a melhoria na qualidade ambiental da
sociedade onde atua, trazendo sempre uma proposta de educação e
conscientização ambiental, gerenciamento do impacto no meio ambiente e como
deve ocorrer o ciclo dos produtos e serviços e a preocupação com a minimização
das entradas e saídas de materiais.
Investimentos relacionados com a produção/operação da empresa,
investimentos em programas e/ou projetos externos e informações relativas às
metas para minimizar resíduos e aumentar a eficácia no uso de recursos naturais,
desenvolvendo sempre uma atitude positiva em prol da melhoria da sociedade e do
meio ambiente, fazendo um estreitamento da relação da empresa perante a
sociedade. Um dos objetivos é tentar ser justo e apresentar sempre informações
verdadeiras e de forma que atenda a necessidade de todos os envolvidos.
Para Silveira; Belin; Silva (2013):
A elaboração do Balanço Social é adotada por muitas empresas e esse
número vem crescendo por vários motivos, como: tornar público o
planejamento e execução das ações socioambientais realizadas pela
empresa; demonstrar a colaboração da empresa em prol da melhoria da
qualidade de vida dos funcionários; mostrar os dispêndios destinados ao
desenvolvimento de pesquisa e tecnologia; construção de uma espécie de
banco de dados com informações que auxiliem na tomada de decisão
interna sobre as áreas carentes de investimento (SILVEIRA; BELIN; SILVA,
2013, p. 30).

Assim, o Balanço Social é sem dúvida uma forma de gestão que permite ser
tratada pela avaliação, análise e os ajustes necessários para a instituição,
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especificamente revelar-se em conjunto com as demais demonstrações contábeis, a
firmeza da estratégia de sobrevivência e crescimento da instituição; evidenciar, com
índices, as contribuições à qualidade de vida da população; envolver o universo das
interações sociais entre: clientes, fornecedores, acionistas, investidores. Organizar e
apresentar um banco de dados confiável utilizando de uma análise clara e objetiva
nas tomadas de decisões. Aumentando a confiança da sociedade mediante a
empresa, valorizando suas informações prestadas.
4.1 BALANÇO SOCIAL SANEPAR
No ano de 2005 a empresa Sanepar publica pela primeira vez seu Balanço
Social e a partir de então vem publicando anualmente. A Companhia utiliza o
modelo IBASE (Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas), que é
semelhante ao conhecido Balanço Patrimonial, porém possui cunho social e
ambiental. As informações contidas nesse demonstrativo devem ser do ano presente
e do ano anterior, para possibilitar a comparabilidade.
O Balanço Social no modelo IBASE é dividido nos seguintes critérios:
Seção
Base de Cálculo

Componentes
Receita líquida, Resultado operacional e Folha de pagamento bruta.

Indicadores Sociais
Internos

Alimentação, Saúde, Previdência privada, Educação, Cultura,
Auxílios-creche, Saúde e Segurança do trabalho.
Educação, Cultura, Saúde, Saneamento, Esporte, Combate à fome
na comunidade, Subsídios e patrocínios a programas de inclusão
social.
Investimentos de preservação e recuperação do meio ambiente
ligado ou não às atividades da empresa.

Indicadores Sociais
Externos
Indicadores
Ambientais
Indicadores do
Corpo Funcional

Nº total de empregados, de admissões, de empregados
terceirizados, de estagiários, de empregados com mais de 45 anos,
de mulheres e de negros bem como os percentuais de cargos de
chefia ocupados por mulheres e negros.

Exercício da
Cidadania
Empresarial

Comparativo da gestão cidadã ocorrida e estimativa para o exercício
seguinte.

Outras Informações Todas as outras informações relevantes
Fonte: IBASE – Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas – 2012.

A seguir será utilizado o Balanço Social referente ao ano de 2016 da
Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR, que utiliza essa ferramenta,
como relatório de administração, sendo um dos principais instrumentos de prestação
de contas para seus parceiros, acionistas, clientes, empregados, fornecedores,
comunidade e demais públicos. Usa como base o período anual, sendo
correspondente ao conteúdo do documento que abrange desde o dia 1º de janeiro a
31 de dezembro, neste caso do ano de 2016.
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Fonte: SANEPAR – Companhia de Saneamento do Paraná – 2016.

Ao apresentar o Balanço Social, a empresa é favorecida por vários meios, e
essa prática só tem a acrescentar. Os consumidores ficam satisfeitos, dando
credibilidade à marca que utiliza essa ferramenta, pois sabem que a mesma tem
responsabilidades sociais e ambientais e com essa prática, ocorrem maiores
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investimentos da parte dos acionistas e investidores, já que a empresa se mostra
saudável por meio de relatórios.
Conforme Rios; Jacques (2011):
Serve de instrumento de avaliação, análise de mercado, investidores e
órgãos de financiamento (BNDES, BID e IFC), portanto o Balanço Social se
tornou um documento necessário para conhecer e avaliar riscos de uma
empresa. O Balanço Social é mais um instrumento para o gestor de uma
organização poder avaliar as atividades da empresa com relação ao
ambiente interno e externo (colaboradores, sócios, gestores, clientes e
fornecedores). Além de ser forma inovadora e politicamente correta para
com a sociedade e com as pessoas que participam da vida da empresa.
(RIOS; JACQUES, 2011, on-line).

Nos dias de hoje quando se trata da questão do desenvolvimento social e
ambiental, o Balanço Social se tornou um diferencial na hora de destacar as
empresas que estão alinhadas com a questão da proteção dos recursos naturais e
com a manutenção dos mesmos na busca da igualdade social.
Outro fator decisório para salientar é que o BNDES (Banco Nacional do
Desenvolvimento) não financia empresas que não publicam o Balanço Social ou
Ambiental, pois se trata de um demonstrativo com atitudes éticas e morais, que
agrega valores ao nome da Instituição, além de atrair os olhares de novos
investidores.
4.2 IDENTIFICAR AS VANTAGENS PARA A EMPRESA EM ANÁLISE
As empresas em geral, possuem uma grande vantagem ao apresentar seu
Balanço Social, pois além de incentivar seus colaboradores, conseguem unir sua
marca ao marketing positivo, pois está auxiliando na mudança de vida das pessoas
e no seu dia a dia, trazendo confiança da comunidade ao nome da Empresa,
gerando confiança do poder concedente que mantem ações em conjunto com a
empresa.
Segundo Gri (2013) apud Silveira; Belin; Silva (2013):
São vários os benefícios obtidos pelas instituições ao publicar o Balanço
Social, entre eles destacam-se: Aumentam a compreensão sobre riscos e
oportunidades enfrentados pela empresa, ou seja, torna mais transparente
suas ações, permitindo a visualização de seus investimentos sociais; II.
Melhora a reputação e a fidelidade da marca, passando mais credibilidade
aos seus usuários; III. Ajuda os usuários da informação a compreender os
impactos de sustentabilidade; IV. Enfatiza a relação entre o desempenho
organizacional financeiro e não financeiro, demonstrando os investimentos
da empresa; V. Influencia na estratégia e política de gestão, com
informações abrangentes é possível a sua utilização na tomada de
decisões; VI. Demonstra como a organização influencia e é influenciada
pelas expectativas da sustentabilidade; VII. Compara o desempenho interno
da instituição e compara com outras instituições. O BS pode ser utilizado
pelas empresas em benefício próprio, alimentando um processo de
marketing para evidenciar a preocupação com os aspectos sociais de sua
atuação (GRI, 2013, apud SILVEIRA; BELIN; SILVA, 2013, p. 35).

Silveira; Belin; Silva (2013) relatam a importância do marketing para as
Empresas na divulgação do Balanço Social.
O marketing trazido pelo BS é uma perspectiva de grande relevância que
pode seduzir o empresário a publicá-lo, por entender ser um instrumento de
publicidade, mas isso é só uma parte da importância do BS, e não pode ser
encarada como a principal meta a ser alcançada. Também para o mesmo
autor, o objetivo primordial é compreender a atuação social da entidade,
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com o objetivo de melhoria contínua e não transformá-la em mais um
serviço de divulgação. Portanto, o BS é sem dúvida uma forma de gestão
que permite ser tratada pela avaliação, análise e os ajustamentos
necessários para a instituição (SILVEIRA; BELIN; SILVA, 2013, p. 29).

Desta maneira podemos identificar como exemplo a parceria da Empresa
Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná) com as prefeituras do Estado,
destacando em análise algumas cidades de médio porte que receberam
investimento para tratamento do meio ambiente, e principalmente as cidades
litorâneas, aonde a empresa vem se destacando ao apresentar recursos simples,
práticos e ecológicos disponíveis para toda a população.
O Governo do Paraná em parceria com a Sanepar está investindo no litoral
R$ 250.000.000,00 em recursos para facilitar a vida de toda a população que
frequenta o litoral Paranaense.
Este valor está sendo investido em programas e projetos como, por
exemplo: Sanepar na praia “Programa Chuá” que conta com o apoio de uma
equipe que traz informações e apresenta soluções para os banhistas. Os
serviços especiais oferecidos no litoral fizeram com que o nome da Sanepar
fosse associada a belos e marcantes momentos na vida dos banhistas.
(REVISTA DIÁLOGO, 2017, p. 10)

Também podemos mencionar o “Programa Praia Acessível”, que visa facilitar
a vida dos deficientes até sua chegada ao mar, disponibilizando cadeiras anfíbias,
uma ação socioambiental que abrange meio ambiente e sustentabilidade para trazer
conforto aos portadores de algum tipo de deficiência. Essas cadeiras estão
disponíveis nos mesmos pontos onde se encontram as duchas ecológicas, onde a
Sanepar disponibiliza água dos lençóis freáticos que é filtrada e tratada com cloro,
essas duchas são o ponto chave para conversar sobre recursos naturais e uso
consciente da água, ou seja, conversar sobre sustentabilidade com seus usuários.
Segundo a Revista Diálogo (2017):
Foram dezenas de matérias veiculadas referentes ás ações da
Sanepar:limpeza da areia nas praias por meio da coleta de lixo, cadeiras
anfíbias que deram o direito às pessoas com necessidades especiais de
curtir o mar e o ônibus EcoExpresso Sanepar, uma opção de lazer
educativo para turistas e moradores do Litoral. (REVISTA DIÁLOGO, 2017,
p. 02)

A empresa de Saneamento Sanepar, também iniciou um programa para o
incentivo de recuperação de recursos hídricos, investindo na vida dos produtores
rurais que possuem nascentes de águas em suas propriedades. Assim, recebem
recursos que a Sanepar repassa para a Prefeitura, sendo em média o valor de R$
1.200,00 reais mensais para cada um, esse recurso é entregue a produtores rurais
que participam do programa “Água mais limpa”. Com esse investimento a empresa
vem observando a diminuição da utilização de produtos químicos para o tratamento
de água, gerando assim, mais qualidade em sua água e uma economia significativa
em seu demonstrativo de resultados.
De acordo com a Revista Diálogo (2017):
Isso representa economia no uso de produtos químicos no processo de
tratamento. Para se ter uma ideia, em 2015, a estação de tratamento de
água de Ivaiporã utilizou durante todo o ano 43,7 mil litros do coagulante
Policloreto de Alumínio (PAC). Em 2016, foram 37,8 mil litros, uma redução
de 13,48%, embora a produção de água tenha aumentado. A quantidade do
PAC está diretamente relacionada a qualidade da água in natura (do rio)
que chega à estação de tratamento. “Isso se deve ao projeto Cultivando
Água limpa”. (REVISTA DIÁLOGO, 2017, p 08).
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A empresa Sanepar vem se aperfeiçoando cada vez mais em seus projetos
sociais, trazendo para a sociedade mais opções de lazer, cultura e esporte. É sabido
que as empresas possuem um incentivo fiscal, investindo parte do imposto que
deveria ser pago ao Governo na cultura, lazer, esportes e demais projetos sociais.
Conforme relatório anual da SANEPAR (2014):
Incentivos Fiscais Por meio das leis federais de incentivo fiscal do imposto
de renda da pessoa jurídica, a Sanepar apoia projetos culturais e artísticos
(Lei Rouanet - 8.313/91), desportivos e paradesportivos (Lei 11.438/06),
Fundo da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90), Fundo do Idoso (Lei
12.213/10) e o Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica – Pronon
(Lei 12.715/12) (SANEPAR, 2014, p. 16).

Desta forma, a Sanepar vem se destacando entre as melhores companhias
de saneamento de todo o Brasil, investindo no bem-estar da sociedade, recuperação
e preservação do meio ambiente e mostrando transparência, através de um Balanço
Social bem estruturado.
5. CONCLUSÃO
Conclui-se que o Balanço Social é uma ferramenta relevante para a
organização determinar suas metas e estratégias procurando fazer uma melhor
distribuição de seu capital, trazendo benefícios não somente a seus funcionários por
meio de recursos aplicados em projetos sociais, mas todos que de alguma forma
tem ligação com a empresa, estabelecendo assim, um agradável ambiente
empresarial para todos, tornando-se uma ferramenta facilitadora na relação da
empresa com seu público interno e externo e auxiliando na aceitação da sociedade
em relação à entidade.
Através de estudos bibliográficos, e apresentação do Balanço Social da
empresa Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR pode-se evidenciar a
importância da divulgação do Balanço Social como uma ferramenta de gestão, que
pode trazer muitos benefícios para as empresas que utilizam esse meio de
comunicação. Pois a sociedade está cobrando cada vez mais das organizações uma
prestação de contas de suas contribuições para igualdade e desenvolvimento.
Estudos demonstram que o Balanço Social serve para qualificar e quantificar
todos os dados das organizações perante a sociedade em que está inserida, de
forma clara, simples e objetiva, de modo que toda a sociedade possa ter acesso a
essas informações por meio de publicação que reúnem um conjunto de informações
sobre os projetos, benefícios e ações sociais. Também pode ser utilizado para criar
simpatia dos consumidores, agregar novos acionistas e representar positivamente as
organizações perante a sociedade, demonstrando que estão cumprindo com seus
compromissos com relação à responsabilidade social.
Assim, podemos identificar que o Balanço Social, além de trazer benefícios
para as empresas que o utilizam, como o marketing positivo, melhorias nas
condições de trabalhos e financiamentos governamentais, apresenta acima de tudo
desenvolvimento na qualidade de vida das pessoas envolvidas e do meio ambiente
em está diretamente ligada.
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RESUMO
O presente artigo tem como objetivo demonstrar a importância da contabilidade para
os produtores rurais. Desde as primeiras civilizações, os seres humanos viam a
necessidade de cultivo da terra, iniciando assim, a atividade agrícola. Com o passar
dos anos, novos métodos de plantio, colheita e armazenagem foram criados e
aperfeiçoados. Para manter o controle dos gastos, investimentos e das receitas, é
necessária a utilização da contabilidade, mais especificamente a contabilidade de
custos. A armazenagem é uma parte importante da produção rural, e os custos de
armazenagem são essenciais e influenciam no preço de venda do produto. Apesar
de ser um dos maiores produtores mundiais, os produtores do Brasil ainda
encontram dificuldades com a armazenagem. Os investimentos nessa área são
escassos, fazendo com que o setor agrícola não evolua no país.
Palavras-chave: Custo; Armazenagem; Soja.
ABSTRACT
This article aims to demonstrate the importance of accounting for rural producers.
From the earliest civilizations, humans saw the need to cultivate the land, thus
initiating agricultural activity. Over the years, new methods of planting, harvesting and
storing have been created and perfected. To keep track of spending, investments
and revenues, you need to use accounting, more specifically, cost accounting.
Storage is an important part of rural production, and storage costs are essential and
influence the selling price of the product. Despite being one of the largest producers
in the world, producers in Brazil still have difficulties with storage. Investments in this
area are scarce, making the agricultural sector not evolve in the country.
Key-words: Cost; Storage; Soy.
1. INTRODUÇÃO
No Brasil, o Paraná é um dos maiores produtores de grãos. A produção de
grãos é um dos principais segmentos do setor agrícola, não só no Brasil, mas em
todo o mundo. A região Sul foi responsável, entre os anos de 1960 a 1970, pelo
maior índice de produção da soja no país, sobretudo no Rio Grande do Sul e no
Paraná, ainda hoje grandes produtores.
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Durante o segundo governo de Getulio Vargas (1951-1954) foi criado o BNDE
- Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. Um dos primeiros investimentos
desta iniciativa foi a construção de inúmeras unidades armazenadoras, e o aumento
da capacidade dos armazéns já existentes, que se caracterizavam pela
armazenagem de sacaria, especialmente para café e arroz e contavam apenas com
a presença de maquinas de limpeza e secadores. A partir dos anos 60, a situação
começou a mudar, pois surgiram iniciativas relacionadas à construção de silos
graneleiros, adequados ao transporte para carga e descarga dos grãos em seus
devidos locais de destino.
Ao longo dos anos, o Brasil apresentou um grande avanço entre as relações
de produção e capacidade de armazenamento. Nas últimas décadas, O Brasil
obteve um crescente aumento em sua produção agrícola. Esse intenso volume
produzido foi considerado o fruto das boas condições climáticas de algumas regiões
brasileiras, particularmente, os estados do Mato Grosso e Paraná, considerados os
maiores produtores de grão de soja da atualidade.
Com o aumento da produtividade e o surgimento de novas tecnologias, contase com a presença da armazenagem, que pode representar uma alternativa viável
para o aumento da competitividade em meio às empresas da área. Partindo desse
pressuposto, apresentou-se uma reflexão sobre o controle se custos e sua influência
na armazenagem da soja.
A partir dessas considerações, a problemática da pesquisa é: Quais os
principais custos existentes na armazenagem de grãos e quais os principais
obstáculos enfrentados pelos produtores rurais?
Este artigo tem como objetivo principal demonstrar a importância da
contabilidade para os produtores rurais.
Os objetivos específicos são:
a. Evidenciar a importância da contabilidade para o produtor rural;
b. Identificar os principais custos de armazenagem de soja;
c. Demonstrar os principais problemas que os produtores rurais enfrentam
com relação à armazenagem.
Com isso o presente trabalho teve o intuito de conhecer e entender como
deve ser feito o controle de custos de armazenagem, as dificuldades que alguns
produtores rurais podem encontrar, bem como apresentar a importância de um
controle de custos eficiente.
2. METODOLOGIA
Para realizar este artigo foi realizada uma pesquisa bibliográfica, com objetivo
exploratório e método qualitativo, visando buscar as informações necessárias para a
realização deste artigo.
3. IMPORTÂNCIA DA CONTABILIDADE PARA OS PRODUTORES RURAIS
No início das civilizações, os seres humanos viviam em grupos, e mudavam
de local de acordo com o que a natureza lhes oferecia. Eles eram dependentes da
caça e da pesca, e de coletar alimentos das plantações silvestres do lugar. Nessa
época, não existia cultivo, criações, armazenagem, nem troca de produtos entre os
bandos. Dessa forma, alguns períodos eram de escassez, e outros eram de fartura.
Em cada novo local, os recursos ficavam cada vez mais escassos, tornando
difícil a obtenção de alimentos e fazendo com que os seres humanos mudassem de
lugar, não havendo habitação fixa. Com o passar dos tempos, descobriram que as
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sementes lançadas em terra podiam gerar frutos. Assim se deu o início da atividade
agrícola e da fixação dos grupos em lugares predefinidos.
Devido a essa fixação, as comunidades começaram a surgir, fazendo com
que houvesse a formação de propriedades diversificadas quanto à agricultura e
pecuária. Em razão desta diversificação, era comum a união destas atividades rurais
com as atividades industriais (agroindústria).
No início da colonização brasileira, cada propriedade podia produzir diversos
grãos, frutas, legumes, hortaliças e outros produtos ao mesmo tempo, além da
criação de diversos animais. Na Região Sul, as colônias faziam de cada propriedade
um complexo de atividade de produção e consumo, com geração de poucos
excedentes e pouca entrada de outros produtos. Esse contexto, no qual as
propriedades eram quase autossuficientes, não se refere a um passado muito
distante.
Conforme a economia evoluía, e com os avanços tecnológicos, ocorreu uma
alteração nas características das propriedades.
Segundo Araújo (2003) apud Oliveira (2012):
[...] A população começou a sair do meio rural e dirigir-se para as cidades,
passando, nesse período de 20% para 70% a taxa de pessoas residentes
no meio urbano (caso do Brasil). O avanço tecnológico foi intenso,
provocando saltos nos índices de produtividade agropecuária. Com isso,
menor numero de pessoas cada dia é obrigado a sustentar mais gente.
(ARAÚJO, 2003, apud OLIVEIRA, 2012, p. 15)

Ainda o autor afirma que as propriedades rurais cada dia mais:
Perdem sua autossuficiência;
Passam a depender de insumos e serviços que não são seus;
Especializam-se somente em determinadas atividades;
Geram excedentes de consumo e abastecem mercados, às vezes, muito
distantes;
Recebem informações externas;
Necessitam de estradas, armazéns, portos, aeroportos, softwares, bolsas de
mercadorias, pesquisas, fertilizantes, novas técnicas, tudo de fora da
propriedade rural;
Conquistam mercado;
Enfrentam a globalização e a internacionalização da economia. (ARAÚJO,
2003, apud OLIVEIRA, 2012, p. 15)

Em consequência dessas mudanças, o conceito de agricultura como setor
primário perdeu o sentido, pois deixou de ser apenas primário. A “antiga” agricultura
começou a depender de outros serviços, insumos e máquinas vindos de fora, além
de outros serviços, recursos e equipamentos usados após a produção, como
infraestruturas variadas (portos, estradas e outras) armazéns, mercados atacadista e
varejista. Cada uma dessas partes assumiu funções únicas e essenciais para a
agricultura.
Devido à modernização da agricultura e das áreas que a compõe, surgiu a
necessidade de controlar os investimentos e gastos das tecnologias. Para isso,
conta-se com a armazenagem.
Crepaldi (2012) apud Oliveira (2012) afirma que:
A contabilidade é a radiografia de uma Empresa Rural. Ela traduz, em
valores monetários, o desempenho do negócio e denuncia o grau
deficiência de sua administração. Em última análise, a Contabilidade vai
dizer se uma empresa rural está atingido o seu objetivo final: o lucro. Apesar
de ser uma atividade que, por força da lei, só pode ser exercida por um
profissional especializado, a Contabilidade deve ser acompanhada muito de
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perto pelo proprietário rural. É nos balanços e nos livros de registro que ele
vai encontrar os diagnósticos que vão apontar o caminho do sucesso e as
necessárias correções de rumo, inevitáveis no processo de evolução de
qualquer Empresa Rural. (CREPALDI, 2012 apud OLIVEIRA, 2012, p. 95)

Dessa forma, a contabilidade desempenha um papel importante, pois a partir
das informações, demonstrações e relatórios gerados para o planejamento das
atividades rurais, permite que o produtor tenha maior controle para medir os
recursos necessários para manter seu negócio.
Por ser uma ciência que possui um custo considerável, em algumas situações
a contabilidade é ignorada, mas sua utilização gera grandes benefícios, como o
controle e o planejamento que auxiliam na tomada de decisão em suas atividades.
Através da implantação da contabilidade, é possível obter inúmeros
benefícios, sendo os principais as práticas administrativas eficientes e eficazes,
facilidade na tomada de decisão, e evidente melhora na lucratividade e
rentabilidade.
A melhor ferramenta a ser utilizada é a Contabilidade de Custos, pois com ela
há um controle na quantidade de produção, na formação do preço. Para o produtor
rural, há ainda o fato de que a área rural vive num ambiente de constantes
mudanças devido ao clima (tempo), por isso é necessário adaptar-se para manter a
produção.
De acordo com Derberck e Nagy (2001, p. 13 apud Oliveira, 2012), “a
contabilidade de custos fornece as informações que permitem à gerência alocar
recursos para as áreas mais eficientes e rentáveis da operação”.
A Contabilidade de Custos surgiu a partir da Contabilidade Financeira,
quando surgiu a necessidade de efetuar a avaliação dos estoques na indústria, o
que era fácil nas empresas típicas da era do mercantilismo. Possui duas funções
relevantes: a ajuda no controle e o auxílio na tomada de decisões. No que se refere
ao controle, a principal missão da Contabilidade de Custos é fornecer dados para
estabelecer formas de previsão e assim acompanhar o resultado final e compará-lo
aos valores definidos anteriormente.
Com relação à tomada de decisão, o papel da Contabilidade de Custos
consiste na alimentação das informações sobre valores relacionados às
consequências de curto e longo prazo. Em resumo, a Contabilidade de Custos
deixou de ser apenas auxiliar na avaliação de estoques, para se tornar uma
importante arma de decisão e controle gerencial.
Apesar de toda a adversidade, o Brasil é um dos países com maior destaque
na agricultura no âmbito mundial, devido à grande produção e comercialização de
grãos. Esse destaque ocorre devido aos investimentos em tecnologias na área
agrícola, que colaboram para a ampliação da balança comercial. Em contrapartida,
não há nenhum crescimento nos serviços de comercialização, principalmente nas
áreas de transporte e armazenagem, causando uma desvalorização nos grãos, no
comércio interno e no externo.
4. ARMAZENAGEM
Pode-se considerar a armazenagem ou a estocagem como a administração
do espaço físico, em função de se manter os estoques em segurança, tratando-se
de uma área que exige grande planejamento.
Segundo Elias (2003) apud Andrade e Pietrochinski (2013), armazenagem
consiste no processo de guardar o produto associado a uma série de etapas, com o
intuito de preservar as qualidades físicas e químicas do produto que será estocado,
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até o abastecimento. Após a ocorrência de tais etapas, os grãos devem passar por
uma série de testes de qualidade como o peso específico, o baixo teor de umidade,
degradação dos componentes, baixa porcentagem de grãos danificados e ausência
de fungos, pragas ou bactérias.
Esse conjunto de funções possui um alto grau de consideração, sendo que o
mesmo causa grande impacto nos custos de um negócio, pois sua participação é
significativa na maior parte dos custos logísticos envolvidos nas etapas que a
constituem.
A opção pela armazenagem é uma decisão estratégica que passa por
planejamentos, incluindo as necessidades e o nível de serviço que se deseja
oferecer ao cliente.
4.1. ARMAZENAGEM DE GRÃOS
Ano após ano, percebe-se que a atividade agrícola não envolve somente a
colheita. Com os avanços tecnológicos a necessidade de apoiar-se em certas
funções evidencia-se quando são analisadas as potencialidades de determinada
região em sua produção agrícola, além, da verificação de constantes perdas daquilo
que se produz; consequência das deficiências de infraestrutura. (ELIAS, 2003 apud
ANDRADE E PIETROCHINSKI, 2013)
O armazenamento tradicional (espiga; palha), em sacaria e o convencional
ainda se constituem como os principais métodos utilizados por pequenos e médios
produtores. Tais métodos representam um papel importante na minimização das
perdas durante a colheita, embora, representam certas dificuldades no controle da
qualidade dos grãos durante a estocagem.
O armazenamento em silos caracteriza-se como uma das formas mais
utilizadas, na atualidade, por cooperativas, grandes produtores e agroindústrias, se
forem bem manejados podem ser incluídos pelos pequenos e médios produtores.
Os silos armazenadores podem ser fabricados conforme a necessidade do
produtor. Geralmente possui forma cilíndrica, construídos em aço de alta resistência,
teto enrijecido, apresentando condições necessárias à preservação do grão.
Embora grande parte da capacidade de armazenamento concentre-se no
sistema a granel, evoluindo com os constantes incrementos tecnológicos para a
construção de silos; ainda é notável a utilização do sistema convencional para a
estocagem.
Aos olhos de Faroni e Silva (2000):
O armazenamento de grãos é um dos segmentos da pós-colheita.
Armazenar grãos não significa guarda-los em qualquer lugar, portanto a
importância da armazenagem reside no fato de que o armazenamento
adequado dos produtos agropecuários evita perdas e preserva qualidade.
(FARONI e SILVA, 2000, p. 381)

As unidades armazenadoras possuem uma estrutura específica que deverão
ser localizadas e dimensionadas de acordo com a necessidade da operação, com
preservação da qualidade do produto, até que o mesmo chegue ao consumidor final,
controlando suas perdas e estocando o número excedente, possibilitando assim, a
ocorrência da exportação.
4.2. ARMAZENAGEM DE GRÃOS NO BRASIL
O cenário mundial indica que o Brasil é o segundo país que mais se destaca
na produção de soja no mundo. De acordo com informações fornecidas pelo site da
Embrapa, o Brasil é o segundo maior produtor mundial de soja atrás apenas dos
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Estados Unidos. Diante disso, evidencia-se a necessidade de um maior
conhecimento em relação à armazenagem dos grãos, particularmente, a soja.
Segundo Weber (2005) apud Andrade e Pietrochinski (2013) foi aprovada em
2000 a Lei n. 9.973, que se relaciona com a armazenagem no Brasil representando
um grande avanço para tal atividade. A Lei exige recursos tecnológicos relacionados
à eliminação das perdas e melhoria do controle do estoque, consequente, da troca
de informações sobre a capacidade dos silos em cada unidade, sendo ela pública ou
particular para a formação do cadastro de armazenagem.
Ao longo dos anos, o Brasil apresentou um grande avanço entre as relações
de produção e capacidade de armazenamento. Nas últimas décadas, o Brasil obteve
um crescente aumento em sua produção agrícola, esse intenso volume produzido é
considerado o fruto das boas condições climáticas de algumas regiões brasileiras,
particularmente, os estados do Mato Grosso e Paraná, considerados os maiores
produtores de grão de soja da atualidade.
4.3 LOGÍSTICA DA ARMAZENAGEM
Os atuais sistemas de mercado se encontram cada vez mais dinâmicos e os
novos requisitos trazidos pela globalização, exigem que os processos de produção
se tornem mais competitivos em relação à qualidade dos produtos e o preço final do
mesmo dentro do mercado.
Para solucionar tais exigências, a logística surge como uma ferramenta
essencial para ser implementada em todo o processo produtivo, agindo de maneira
eficiente e eficaz, além de promover a redução dos custos provenientes das
atividades realizadas pela empresa.
De acordo com Novaes (2001) apud Andrade e Pietrochinski (2013), o
Council of Supply Chain Management Professionals apud Novaes (2001), conceitua
Logística como:
Logística é o processo de planejar, implementar e controlar de maneira
eficiente o fluxo e a armazenagem de produtos, bem como os serviços e
informações associados, cobrindo desde o ponto de origem até o ponto de
consumo, com o objetivo de atender aos requisitos do consumidor.
(NOVAES, 2001, p. 36 apud ANDRADE E PIETROCHINSKI (2013)

O sistema logístico inclui em seus processos diversas funções, que inclui
desde o gerenciamento dos meios de produção, da cadeia de suprimentos, das
áreas de coleta e distribuição, até mesmo o cuidado com a armazenagem. Durante a
produção são gerados estoques de certos produtos, tornando a necessidade de
armazenamento fundamental, garantindo a velocidade dentro da operação e
flexibilidade no atendimento às exigências do mercado e do cliente.
O armazenamento representa uma contribuição grandiosa para o processo de
comercialização de todo e qualquer produto. Em relação à produção agrícola, por
exemplo, apresenta certa sazonalidade na quantidade produzida, podendo ser
utilizada ao longo do tempo, garantindo a disponibilidade de tais produtos para
atender o consumo de um consumidor específico.
Portanto, como citado por Aguiar (1992) apud Andrade e Pietrochinski (2013),
o armazenamento é uma atividade empresarial e que está inserida dentro do
conjunto de atividades econômicas, com custo e receitas associadas, podendo
assim ser analisada sob o enfoque da teoria econômica.
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5. CUSTOS DE ARMAZENAGEM
No agronegócio, sempre existe o risco de ocorrer algum impacto climático ou
sanitário, ou alguma flutuação de mercado, que pode causar problemas no produto.
Por isso, o produtor rural tenta sempre minimizar os custos, já que estes não
exercem influência sobre o preço de venda.
Após a colheita, os grãos precisam ser imediatamente encaminhados para a
armazenagem.
Dambrosio et.al (2009) apud Andrade e Pietrochinski (2013), cita Weber
(2005):
O armazenamento adequado de produtos tem como objetivo manter as
qualidades biológicas, químicas e físicas desses produtos imediatamente
após a colheita, ou seja, a qualidade do grão não pode ser melhorada
durante o armazenamento, mas se este for feito de forma correta poderá
manter as características do grão pelo tempo necessário. (DAMBROSIO
et.al, 2009, p. 121 apud ANDRADE E PIETROCHINSKI, 2013, p. 12)

Dentre os custos de armazenagem, Dias (1995, p. 43) destaca como
principais: juros, depreciação, aluguel, equipamentos de movimentação,
deterioração, obsolescência, seguros, salários e conservação.
5.1 CUSTOS VARIÁVEIS
Segundo Nascimento (2001), custo variável é o que, a qualquer variação da
quantidade produzida ou vendida, acompanha essa mesma variação.
Dentre os custos variáveis de armazenagem, destacam-se: mão de obra
temporária, consumo de lenha, energia elétrica e custo operacional de
armazenagem (BATALHA, 2007 apud ANDRADE E PIETROCHINSKI, 2013).

Mão de Obra Temporária: é comum nas propriedades rurais, a
contratação temporária de funcionários, especialmente durante a colheita de grãos,
pois, não é viável contratar funcionários permanentes, se tratando de mão de obra
sazonal. Esse custo só é obtido durante cerca de um mês, que é o período da safra,
mas será rateado para todo o período de armazenagem. A partir de 31 de março de
2017, as novas regras para terceirização de mão-de-obra entraram em vigor, com a
publicação da Lei 13.429 de 2017. A principal mudança está na possibilidade de
contratar empresas terceiras para realização de atividades fins, e não apenas
atividades meio como era anteriormente.

Energia Elétrica: grande parte do consumo de energia elétrica é
utilizada no setor de secagem. Entende-se por setor de secagem o secador de
fluxos misto com os elevadores de caçamba para o seu abastecimento e descarga.

Consumo de Lenha: é o combustível utilizado na secagem dos grãos.
Pode ser substituída por algumas opções mais viáveis economicamente, como
resíduo de lenha, serragem ou casca de lenha.
5.2 CUSTOS FIXOS
De acordo com Leone (2010):
São custos (ou despesas) que não variam com a variabilidade da atividade
escolhida. Isto é, o valor total dos custos permanece praticamente igual
mesmo que a base de volume selecionada como referencial varie·····.
(LEONE, 2010, p. 41)

Segundo Batalha (2007) apud Andrade e Pietrochinski (2013), custos fixos
são aqueles que independem da quantidade produzida ou armazenada. Como
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exemplo, podemos citar: salários, manutenção, depreciação e seguro da
infraestrutura.

Salários: segundo Chiavenato (2008, p. 299), “é a retribuição em
dinheiro ou equivalente paga pelo empregador ao empregado em função do cargo
que este exerce e dos serviços que presta durante determinado período de tempo”.
Corresponde à remuneração de todos os funcionários vinculados a empresa. Os
salários representam em média 40% do total de custos fixos.

Manutenção: segundo Leone (2010, p. 391): “são aqueles que ocorrem
quando a empresa tem que zelar pelos estoques, mantê-los em segurança, fazer o
controle das entradas e saídas, dispor de um espaço, de equipamentos de manuseio
e de instalações adequadas”. Os custos de manutenção simbolizam
aproximadamente 23% dos custos fixos totais.

Depreciação: representam o uso ou desgaste das instalações e
equipamentos da entidade. (LEONE, 2010). Correspondem a aproximadamente 34%
do total de custos fixos;

Seguro: este custo corresponde à quantia a ser paga anualmente para
cobrir contra danos, como incêndio, vendaval ou explosão. Simbolizam em média
3% dos custos fixos totais.
6. PRINCIPAIS PROBLEMAS DE ARMAZENAGEM
Moraes (2007) apud Andrade e Pietrochinski (2013) afirma que o Brasil é o
único dos maiores produtores mundiais de soja, que é capaz de aumentar sua
oferta, enquanto os demais possuem outras prioridades. O autor ainda afirma que,
para se tornar o maior produtor de soja, o Brasil precisa solucionar alguns
problemas, sendo os principais a armazenagem e a logística.
No que se refere à agricultura, existem alguns questionamentos relativos ao
exercício social. Por ser uma atividade sazonal, ou seja, concentra-se apenas em
alguns períodos do ano, o ano agrícola é considerado desde o início do plantio até o
final da colheita, visto que não há melhor período para mensurar o resultado do
período do que após a colheita e comercialização dos grãos. Essa sazonalidade
pode alterar consideravelmente os custos de produção e armazenagem.
Contudo, alguns produtores preferem armazenar o produto a comercializá-lo
após a colheita. Assim sendo, os gastos com armazenagem são considerados como
despesa de vendas, pois são considerados custos do período, não do produto.
Dessa forma, é necessário ter em vista o critério de custo para avaliar o estoque e
para determinar o preço de venda. Dessa forma, ao calcular o preço de venda de um
produto que esteve armazenado por meses ou até mesmo anos, os gastos com
armazenagem devem fazer parte do custo deste produto.
Para evitar perdas econômicas, é necessária a conservação da qualidade dos
grãos armazenados. A qualidade dos grãos é um dos critérios mais importantes para
a comercialização, podendo afetar diretamente o valor do produto. Ainda que
existam muitas tecnologias disponíveis na agricultura brasileira, as perdas, tanto as
qualitativas, como a perda de produtos, quanto às perdas quantitativas, como a
perda das propriedades dos mesmos, não são controladas, afetando gradativamente
as características dos grãos.
Segundo Arce (2003) apud Andrade e Pietrochinski (2013), os grãos duram
por muitos anos e com deterioração mínima, se armazenados em condições
corretas. Apesar disso, a deterioração pode ocorrer também devido a umidade da
soja, o risco de deterioração é maior quando há maior umidade. Na armazenagem,
não é possível modificar a qualidade da soja, isto é, se os grãos forem colhidos de
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forma inadequada, os grãos permanecerão com pouca qualidade, independente de
onde sejam armazenados.
Dados da CONAB (Companhia Nacional de Abastecimento) afirmam que os
armazéns e silos de todo o país são capazes de armazenar 148.3 milhões de
toneladas. Indicadores nacionais mostram que deveria haver espaço para 220
milhões de toneladas de grãos. Apesar de ser um dos maiores produtores mundiais,
o Brasil não dá a devida importância para este assunto.
Por não existir uma quantidade adequada de silos e armazéns, os produtores
rurais são pressionados a comercializar os grãos logo após a colheita, fazendo com
que as oscilações favoráveis do mercado não sejam aproveitadas.
Outra alternativa, seria a utilização dos armazéns de terceiros, que estocam
os grãos a um valor acessível. Esse acaba se tornando o pior efeito dos problemas
de logística e infraestrutura do país: o fato dos agricultores precisarem buscar
alternativas prejudica a renda e os investimentos na área.
7. CONCLUSÃO
A partir das pesquisas realizadas, observa-se que a agricultura brasileira é
uma das maiores da agricultura mundial, devido à grande produção e
comercialização dos grãos. Um dos motivos deste destaque são os grandes
investimentos na área agrícola. Apesar disso, não existem muitos investimentos nas
áreas relacionadas ao comércio, especialmente as áreas de armazenagem e
transporte, fazendo com que haja uma queda no valor dos grãos, tanto no comércio
interno, quanto no externo.
Por ser um produto natural e sazonal, o clima, ou
alguma variação no mercado pode ocasionar problemas no produto. Devido a isso, o
produtor rural sempre visa reduzir os custos, pois estes tem grande influência no
preço de venda.
Com o passar dos anos, constatou-se que a atividade agrícola não termina na
colheita. A armazenagem é um dos fatores determinantes no preço de venda dos
grãos. As unidades armazenadoras devem ser escolhidas de acordo com a
quantidade do produto, visando à preservação da qualidade dos grãos.
Independente do tipo de armazenagem, a estocagem de grãos gera custos
para o produtor rural, tanto custos variáveis, que tem seus valores alterados de
acordo com a produção, quanto custos fixos, que permanecem os mesmos,
independente da quantidade de produto.
Os custos variáveis mais significativos para o produtor são: mão de obra
temporária, energia elétrica, e o consumo de lenha, que é utilizada para a secagem
dos grãos. Dentre os custos fixos de armazenagem, destacam-se: salários,
manutenção, depreciação e seguros.
Mesmo sendo um setor importante do ramo agrícola, existem poucos
investimentos relacionados à armazenagem no Brasil, o que causa certo atraso para
o desenvolvimento e evolução do ramo agrícola no país.
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RESUMO
O presente estudo aborda os procedimentos sobre as novas regras que serão exigidas pelo
eSocial (Sistema de Escrituração Fiscal Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciária e
Trabalhistas), que é um projeto do Governo Federal e tem por objetivo o desenvolvimento
de um sistema de coleta de dados, armazenando-as em Ambiente Nacional, possibilitando
aos órgãos participantes do projeto sua efetiva utilização para fins previdenciários, fiscais e
apuração de tributos e do FGTS. Com a participação do Ministério do Trabalho, da
Previdência Social e da Caixa Econômica Federal, o eSocial tornou-se mais do que uma
folha de pagamento digital, através de um único canal de transmissão de informações
relativas à folha de pagamento, garantindo melhoria na qualidade das informações, dos
direitos dos empregados e diminuição da informalidade. As informações enviadas exigirão
dos empregadores uma revisão dos processos e sistemas de informações até então
adotados e também do cumprimento das obrigações trabalhistas com empregados,
trabalhadores avulsos e prestadores de serviços. O eSocial trouxe facilidades, mas também
uma série de responsabilidades, sendo necessário aos profissionais da contabilidade uma
adequação para esse novo ambiente, procurando possuir conhecimentos das modificações
que a tecnologia da informação vem causando a sua área e se adequando a esse novo
cenário que exige um profissional com uma visão mais ampla da empresa.
Palavras-chave: EFD Social - eSocial; Implantação; Vantagens e Desvantagens.
ABSTRACT
The present study addresses procedures for the new rules that will be required by eSocial
(Digital Tax bookkeeping System of Tax, Social Security and Labor Obligations) is a Federal
Government project that aims to develop a system of data collection, storing them in national
environment, making it possible to participate in the project its effective use for social
purposes fiscal and tax calculation, and FGTS. With the participation of the Ministry of
Labour, Social Security and the Caixa Econômica Federal, the social influence became more
than a digital payroll, through a single channel of transmission of information relating to
payroll, ensuring improved quality of information, the rights of employees and reduction of
informality. The information submitted shall require employers a review of processes and
information systems so far adopted and also from labor obligations to employees, doubtful
workers and service providers. ESocial has provided facilities, but also a number of
responsibilities, being necessary to the accounting professionals an adequacy for this new
environment, seeking to have knowledge of the modifications that information technology has
been causing in their area and adjusting to the new scenario that requires a professional with
a company broader vision.
Key-words: EFD Social - eSocial; Implantation; Advantages and disadvantages.
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1. INTRODUÇÃO
O eSocial, ou formalmente chamado de EFD (Sistema de Escrituração Fiscal
Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas), criado pelo Ato
Declaratório Executivo nº 5, de 17 de junho 2013, tem o objetivo de unir informações
cadastrais dos empregadores, de forma a simplificar o envio das mesmas.
Atualmente as empresas brasileiras, além do recolhimento de tributos e
contribuições as quais estão sujeitas, devem prestar informações referentes ao
recolhimento de tais tributos e contribuições por meio de documentos e declarações
instituídas principalmente pelos Órgãos Oficiais arrecadadores. Portanto, as
obrigações acessórias que as empresas devem cumprir, consistem em essência, na
obrigatoriedade de declarar tal cumprimento de suas responsabilidades tanto quanto
aos aspectos relacionados na garantia dos direitos trabalhistas.
Para que estas informações sejam coletadas com rapidez, criou-se o eSocial
(Sistema de Escrituração Fiscal Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e
Trabalhistas), programa desenvolvido pelo Governo Federal, com objetivo de
desenvolver um sistema de coleta de dados que possibilitará aos órgãos
participantes efetiva utilização dos mesmos para o correto cumprimento das leis
trabalhistas e previdenciárias, de apuração de tributos e do FGTS. Vale ressaltar que
o programa faz parte do Sistema Público de Escrituração digital (SPED), lançado em
2007, um projeto que tem o objetivo de unir as atividades dos processos contábeis
desde a recepção até a autenticação dos livros e documentos que compõem a
escrituração comercial e fiscal das empresas de grande e pequeno porte.
Vinculado ao Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, o eSocial
compreende o envio de nove obrigações fiscais, feitas mensalmente e anualmente.
Entre as obrigações fiscais que serão substituídas pelo eSocial, estão o Cadastro
Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), a Declaração de Imposto de
Renda Retido na Fonte (DIRF), a guia de Recolhimento do FGTS, as informações à
Previdência Social (GFIP), a Relação Anual de RAIS, entre outras. (PORTAL
ESOCIAL, 2017)
A legislação não será alterada, mas sim a forma de apresentação das
informações, com prazo para entrega, assim a fiscalização será automática, tendo
em vista que hoje a maioria das empresas se preocupa com a mesma, quando
acontece uma auditoria da Receita ou do Ministério do Trabalho, e a empresa que
não se adequar poderá sofrer punições, já previstas nas legislações.
Por exemplo, o descumprimento das obrigações referente ao eSocial impedirá
a expedição da Certidão Negativa da prova de Regularidade Fiscal perante a
Fazenda Nacional (CND) e do Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (CRF).
Para a aplicação nas empresas, junto com os profissionais contábeis, terá
que rever a legislação e se atualizarem quanto aos prazos que o projeto oferece. O
profissional contábil também terá que investir em curso para se capacitar a essa
nova ferramenta. As áreas das empresas que se interligam para fornecer dados para
este projeto como a área de Recursos Humanos, Tecnologia da informação,
Financeiro, Fiscal, Jurídico e Medicina do trabalho, terão que ser atualizadas e
preparadas para esta nova ferramenta, o que pode gerar custos para a empresa.
Em relação aos trabalhadores domésticos, com direitos garantidos conforme
a edição da Emenda Constitucional nº 72, de abril de 2013 que estabelece a
igualdade de direitos trabalhistas previstos na Carta Magna entre essa categoria e
os demais trabalhadores urbanos e rurais. A partir de outubro de 2015, no entanto, a
forma com a qual o empregador doméstico realizava o recolhimento das obrigações
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trabalhistas foi modificada, isso se deve a implantação do Módulo Empregador
Doméstico do sistema eSocial, sendo obrigatório e utilizado até o momento.
(PORTAL ESOCIAL, 2017)
As informações serão prestadas por meio dos eventos iniciais e tabelas do
empregador – contribuinte, seguida de eventos não periódicos e periódicos, e serão
enviadas por arquivo no formato XML, transmitida através do seu ERP (Enterprise
Resource Planning)3, ou seja, seu sistema interno que gerencia as informações do
departamento pessoal, gerenciando também o protocolo de retorno, que será válido
e armazenado no ambiente nacional e disponibilizado aos entes do eSocial. E para a
segurança de toda essa mudança, será obrigatório o uso do certificado digital ICP –
Brasil, modelo tipo A1 ou A3. Sendo o e-CPF a sua identidade digital que permite
realizar operações na internet com a mesma validade do CPF físico, e o e-CNPJ que
é o certificado vinculado à empresa, emitido para representante legal da empresa.
Com a problemática da nova Escrituração Fiscal Digital – EFD Social, a área
de recursos humanos das empresas está sendo colocada em xeque, ou seja, em
uma situação complicada, devido aos desafios com a implantação desta nova
obrigação, pois a rotina mudará radicalmente, sendo uma etapa no processo de
padronização. Nesse contexto, a questão de pesquisa para o estudo é: Quais os
impactos do eSocial para as empresas em geral?
Diante ao problema exposto, o objetivo geral desta pesquisa é analisar as
mudanças dadas pelo eSocial no dia a dia das empresas.
E para atingir esta meta, outros objetivos são propostos secundariamente:
a) Analisar os objetivos iniciais e sua aplicabilidade dentro da empresa e nos
escritórios contábeis;
b) Compreender as novas regras dos eventos periódicos e não periódicos, e o
prazo para entrega de informações;
c) Consultar as vantagens e desvantagens do eSocial para as empresas e
profissionais contábeis.
2. METODOLOGIA
Essa pesquisa proporcionará o maior detalhamento para o entendimento da
importância do objeto em estudo, através da metodologia aplicada que será a
pesquisa bibliográfica em trabalhos de alguns autores acerca do assunto e pesquisa
em sítios na internet, com complemento da pesquisa explicativa.
Com a coleta de informações no Portal do eSocial através de documentação
técnica, foi possível verificar as novas regras do que está ocorrendo no momento
que é o Módulo Doméstico e a nova estrutura das demais empresas que deverão se
adequar.
Segundo Gil (2002):
A principal vantagem da pesquisa bibliográfica reside no fato de permitir ao
investigador a cobertura de uma gama de fenômenos mais ampla que
aquele que poderá pesquisar diretamente. Essa vantagem se torna
particularmente importante quando o problema da pesquisa requer dados
muito dispersos pelo espaço. (GIL, 2002, p. 71-72)

3

XML serve para padronizar uma sequência de dados com o objetivo de organizar, separar o conteúdo e integrálo com outras linguagens, permite definir os elementos de marcação. ERP é uma família de módulos de software
que ampara as atividades das empresas envolvidas nesses processos vitais internos. (PORTAL CONTÁBIL,
2017)
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A pesquisa bibliográfica foi feita através de livros publicado por alguns
autores, sítios confiáveis pela internet, informando os novos procedimentos e regras
que deverá ser utilizado pelas empresas e profissionais contábeis.
De acordo com Lakatos (2017, p. 200), “a pesquisa bibliográfica, ou de fontes
secundárias, abrange toda bibliografia já tornada pública em relação ao tema de
estudo”.
Conforme Severino (2007, p. 123), “no que se refere à pesquisa explicativa é
aquela que, além de registrar e analisar os fenômenos estudados, busca identificar
suas causas, seja através da aplicação do método experimental/matemático, seja
através da interpretação possibilitada pelos métodos qualitativos”.
A unificação da informação e os prazos para cumprir as obrigações perante o
Governo Federal possuem qualidade e segurança, sendo estabelecida de forma
padronizada para todas as empresas.
O assunto é de suma relevância por se tratar de uma nova tecnologia da
informação que auxiliará os empregadores na sua escrituração, a fim de evitar
fraudes trabalhistas, fiscais e previdenciárias. Além disso, hoje o tempo tem sido um
problema para as grandes companhias e o prazo nas entregas de diversos impostos
e declarações têm dificultado tanto por parte do empregador quanto do profissional
da contabilidade e todas as empresas que tiverem empregados terão que se aderir
ao e-Social.
3. DESENVOLVIMENTO
3.1 AMBIENTE E ESTRUTURA DO E-SOCIAL
O eSocial irá transformar as relações trabalhistas no Brasil, ele garante mais
segurança às informações trabalhistas, previdenciárias e fiscais.
Ainda que se possa imaginar que o software de folha de pagamento seja a
maior dificuldade para se adaptar ao eSocial, já que há inúmeras alterações e
adaptações do sistema para atender aos leiautes, as tabelas e as regras de
validação das informações, na realidade esta será a menor das mudanças para as
empresas, pois esta parte técnica, salvo as empresas que possuem sistema próprio
de folha, é de responsabilidade do fornecedor do sistema de folha de pagamento.
A grande e substancial mudança será a da cultura da empresa, pois
procedimentos tais como o de admissão, emissão de aviso e pagamento de férias,
do controle de afastamentos, emissão de comunicado de acidente de trabalho CAT, de exames admissionais e periódicos, de emissão de aviso prévio demissional,
dentre inúmeros outros procedimentos, dependem exclusivamente das pessoas
responsáveis por cada departamento, ou seja, são elas é quem deve se adaptar e
atender as expectativas dessa nova estrutura.
De acordo com o Manual de Orientação do E-Social:
O E-Social é um projeto do Governo Federal que visa coletar as
informações descritas, armazenando-as no Ambiente Nacional do E-Social,
possibilitando aos órgãos participantes do projeto, sua efetiva utilização
para fins previdenciários, fiscais e de apuração de tributos do FGTS.
(MANUAL DE ORIENTAÇÃO DO E-SOCIAL, 2017)

O projeto do Governo Federal visa unificar o envio de informações pelo
empregador em relação aos seus empregados. É uma ação conjunta dos seguintes
órgãos e entidades do Governo Federal:
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● Caixa Econômica Federal – CEF;
● Instituto Nacional do Seguro Social – INSS;
● Ministério do Trabalho e Emprego – MTE;
● Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB.
O Ministério do Planejamento também participa do projeto, promovendo
assessoria aos demais entes na equalização dos diversos interesses de cada órgão
e gerenciando a condução do projeto, através de sua Oficina de Projetos. (PORTAL
ESOCIAL, 2017)
3.2 DETALHAMENTO DOS EVENTOS ABRANGIDOS PELO E-SOCIAL
O EFD Social abrangerá todos os eventos trabalhistas, unificando assim em
um único sistema, a DIRF, SEFIP, RAIS e CAGED, que deixarão de existir
separadamente, e na sequência se apresenta os eventos sociais. As informações
nesse capítulo estão disponíveis no Portal do eSocial.
.As informações do eSocial são classificadas em três tipos:
- Eventos Iniciais/Tabelas/Cadastramento inicial: primeiro grupo a ser
transmitido ao Ambiente Nacional do eSocial. Estes eventos identificam o
empregador/contribuinte, contendo dados básicos de sua classificação tributária e
estrutura administrativa;
-Eventos não periódicos: não têm data prefixada para ocorrer, dependem de
acontecimentos entre empresa e trabalhador, que influenciem no reconhecimento e
cumprimento dos deveres trabalhistas, previdenciários e tributários;
- Eventos periódicos: ocorrem com periodicidade previamente definida,
baseada nas informações da folha de pagamento.
Para que a empresa inicie o seu processo de implementação das exigências
do eSocial, é necessário que cada empresa tenha seu certificado digital, o
empregador irá gerar um arquivo eletrônico contendo as informações previstas no
leiaute, assina-o digitalmente e o do registro, o sistema emitirá protocolo de
recebimento e o enviará ao empregador.
3.2.1 Eventos Iniciais
Estes são os eventos que deverão ser informados para fazer o cadastro
básico da empresa e seus colaboradores junto ao Governo.
São contemplados nos eventos iniciais:
Cadastro do contribuinte (um único evento);
Estabelecimentos-Obras;
Rubricas;
Lotação;
Cargos;
Horário – turno de trabalho;
Funções;
Processos (administrativos e Judiciais);
Operador Portuário;
Cadastramento inicial de Vínculos – Legado.
O cadastramento do trabalhador será identificado inicialmente por três dados,
o CPF em conjunto com NIS – número de identificação social (NIT, PIS ou PASEP) e
a data de nascimento. Esse trio de informações deverá estar consistente com o
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CNIS – Cadastro Nacional de Informações Sociais, e será validado no ato da
transmissão. Sua inconsistência gerará recusa no recebimento do evento de
cadastramento inicial dos vínculos, admissão ou trabalhador sem vínculo.
Conforme informações no Portal do eSocial (2017):
O evento admissão deve ser transmitido em período anterior ao início da
atividade do trabalhador. O arquivo somente poderá ser enviado em data
igual ou posterior a data base definida para início principal doeSocial. A
retificação de evento de admissão é permitida quando ainda não houver
sido enviado qualquer evento posterior para o mesmo vínculo, e também
não tenha sido enviado qualquer arquivo de folha de pagamento relativo a
período igual ou posterior a data de admissão informal no evento original.
Nos casos de retificação de evento de admissão em que já foi efetuado
envio posterior de outros eventos (para o mesmo trabalhador) ou de arquivo
de folha de pagamento (em períodos posteriores à admissão do
trabalhador), deverá ser observada a necessidade de retificação de eventos
e\ou de folhas de pagamento, de forma a manter a integridade das
informações.
A retificação deverá sempre referir-se ao mesmo trabalhador que consta no
arquivo originalmente enviado. Em caso de envio indevido de evento de
admissão, o evento poderá ser CANCELADO, desde que não tenham sido
enviados posteriores para o mesmo vínculo.
O envio de evento de admissão em períodos anteriores poderá acarretar na
necessidade de retificação os arquivos de folha de pagamento já enviada.
Neste caso, para manter a integridade dos dados do Registro Eletrônico
com as informações da folha de pagamento, o evento só será considerado
válido após a retificação dos referidos arquivos. (PORTAL ESOCIAL, 2017)

Como os dados são enviados via eSocial e precisam ser sempre enviados
corretamente, será necessário ter certeza que durante a admissão, a empresa
possui as informações completas antes da data de início das atividades. Com a
frequência maior de envio de informações, o "jeitinho" retroativo irá se tornar bem
mais complicado ou terá que deixar de existir em diversas situações. Por exemplo,
as admissões precisarão ser enviadas antes da data de admissão, ou seja, o evento
deve ser transmitido até o final do dia imediatamente anterior à admissão do
empregado, para o início das atividades.
3.2.2 Eventos Não Periódicos – Trabalhistas
São abrangidos os seguintes eventos trabalhistas conforme a Receita Federal
(2017):
1.Admissão; 2.Afastamento temporário; 3.Alterações; 4.ASO – Atestado de
saúde Ocupacional; 5.Atividades Desempenhadas; 6.Aviso de Férias; 7.Aviso
Prévio; 8.CAT – Comunicação de acidente de trabalho; 9.Comunicação Fato
Relevante; 10.Desligamento; 11.Exclusão; 12.Condição de trabalho diferenciada;
13.Estabilidade; 14.Trabalho sem vínculo; 15.Reintegração. (RECEITA FEDERAL,
2017)
As informações dos eventos não periódicos alimentarão uma base de dados
no ambiente do eSocial denominada RET (Registro de Eventos Trabalhistas). Todos
os arquivos de eventos não periódicos, ao serem transmitidos, passarão por
validação e somente serão aceitos se estiverem consistentes com o RET. (PORTAL
ESOCIAL, 2017)
Após a implantação do eSocial, algumas obrigações acessórias serão
substituídas e as informações estarão consolidadas, entre elas:
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Guia de Recolhimento do FGTS e Informação à Previdência Social – GFIP;
Relação Anual de Informações Sociais – RAIS;
Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED;
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF;
Folha de pagamento – FOPAG;
Livro de Registro de Empregado;
Arquivo Manad – Normativo de Arquivo Digitais;
Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT;
Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP;
Formulário Seguro-Desemprego – SD;
Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS;
Etc.
Com a necessidade de lançar todas as informações previamente no sistema,
o livro\ficha de registro, com o tempo, também deixará de ser necessário.
O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, que deve ser
informado mensalmente às Delegacias Regionais do Trabalho, em relação nominal
por estabelecimento, indicando também a CTPS, também deixará de ser necessário,
pois o lançamento de admissões e demissões no sistema fornecerá os dados
necessários à fiscalização.
De acordo com Gonçalves (2012):
Nas admissões, demissões ou transferências de empregados para outro
estabelecimento, ocorridos no mês, deverão ser comunicados ao Ministério
do Trabalho e emprego até o dia 07 do mês subsequente, por meio
eletrônico (on-line, ou via formulário eletrônico). (GONÇALVES, 2012, p.47)

A Relação Anual de Informações Sociais –RAIS - tem a finalidade de
estabelecer controle, estatística e informações das entidades governamentais em
relação à área social, também será absorvida pelo eSocial.
As empresas que utilizam sistema de processamento eletrônico de dados
para registrar seus negócios e atividades econômicas, escrituração de livros ou
produção de documentos de natureza contábil, fiscal trabalhista e previdenciária,
estão obrigadas a apresentar os arquivos digitais quando intimados por um Auditor
Fiscal da Secretaria da Receita Federal, disponível no Manual Normativo de
Arquivos Digitais, diante do envio eletrônico de informações, esse procedimento não
será mais necessário.
A RAIS constitui o verdadeiro senso de trabalho no Brasil e é hoje um dos
bancos de dados mais utilizados em todo País. O acesso constante às suas
informações é feito não só pelos órgãos do poder público federal, estadual e
municipal, mas também por sindicatos patronais e de trabalhadores, consultores de
economia de modo geral.
3.2.3 Eventos Periódicos – Folha de Pagamento e Outras Informações
Na organização, o sistema de folha de pagamento será adaptado e a
transmissão ao eSocial irá gerar um arquivo de segurança, conhecido como backup
e estará disponível para fins de fiscalização por parte do Governo.
De acordo com o eSocial (2017), será necessária a padronização da folha de
pagamento:
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Nas empresas devem verificar quais as rubricas integram seus bancos de
dados da empresa. Será necessário realizar o cadastro de provento a
provento que é pago ao empregado. Com isso, a empresa vai abrir o que
está pagando à Receita Federal. (PORTAL ESOCIAL, 2017)

A empresa precisa ficar atenta nas informações a serem cadastradas para
não ocorrer divergência no processo de finalização da folha de pagamento.
O RET – Registro de eventos trabalhistas também será utilizado para
validação da folha de pagamento.
A folha de pagamento só será aceita se todos os trabalhadores constantes
no RET como ativos constarem na mesma e, por outro lado, se todos os
trabalhadores constantes da folha de pagamento constar no RET, com
exceção dos trabalhadores não obrigados ao registro. Além dos
empregados, outras categorias de trabalhadores também serão objeto de
informações que alimentarão o RET, como os trabalhadores avulsos, os
dirigentes sindicais e algumas categorias de contribuintes individuais, como
diretores não empregados e cooperados. (PORTAL ESOCIAL, 2017)

As informações deverão estar interligadas para a validação e somente serão
aceitas se estiverem consistentes com todos os arquivos e eventos.
3.3 IMPACTOS POSITIVOS E NEGATIVOS DO E-SOCIAL - MÉDIO E LONGO
PRAZO
O eSocial, também conhecido como EFD Social (Escrituração Fiscal Digital),
mudará radicalmente as rotinas de RH.
De acordo com o eSocial (2017), esse projeto trará muitos benefícios:
A prestação das informações ao eSocial substituirá a entrega das mesmas
informações em outros formulários e declarações a que estão sujeitos os
obrigados ao eSocial, com padronização das informações e redução da
quantidade de obrigações. O eSocial permitirá ao empregador atuar com
maior transparência e segurança jurídica, evitando assim passivos fiscais e
trabalhistas desnecessários. Os serviços dedicados aos trabalhadores serão
aprimorados para que estes possam gozar de seus direitos trabalhistas e
previdenciários com maior rapidez e plenitude. Haverá maior dificuldade
para o cometimento de fraudes contra o sistema previdenciário e trabalhista
brasileiro, que prejudicam o trabalhador e toda a sociedade e aumentam a
concorrência desleal com os empregadores regulados. (PORTAL ESOCIAL,
2017)

O eSocial reduzirá a quantidade de obrigações acessórias, unificando em um
mesmo portal, reduzirá as fraudes e uma maior confiança por parte dos
trabalhadores, devido a fiscalização digital, garantindo segurança na informação.
Como benefício do eSocial, pode-se destacar principalmente a unificação da
folha de pagamento com as obrigações acessórias, o cumprimento total de todas as
obrigações pelos empregadores, garantir direitos trabalhistas e previdenciários, o
aprimoramento da qualidade de informações da seguridade social e das relações de
trabalho, simplificar o cumprimento das obrigações principais e acessórias e
transparência fiscal (FIOR, 2014).
De acordo com a RFB (2017) são premissas do eSocial:
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- Prestação única de informação pelo empregador;
- Respeito ao marco legal;
- Construção coletiva e gestão compartilhada;
- Autonomia dos órgãos no tratamento das informações e suas bases de
dados;
- Utilização das informações em suas bases de dados;
- Adaptação ao perfil do contribuinte. (RECEITA FEDERAL, 2017)
Por outro lado, o eSocial no seu processo de adaptação impactará muitas
dificuldades por parte dos empregadores, um projeto novo sempre vem com muitos
conflitos internos e externos, como adaptação da área de TI com o sistema do
eSocial, revisão dos processos internos do RH, etc. (TEODORO, 2014)
3.3.1Impactos Positivos e Negativos do eSocial nas Rotinas de RH e com outros
Departamentos
A grande mudança será na rotina das empresas, pois muitos processos que
eram lançados de modo retroativo, uma vez que a prestação de informações era
encaminhada por meio físico ou havia a tolerância de prazo, em razão da
elaboração da folha de pagamento, agora terá prazo estipulado monitorado pela
fiscalização digital.
Com um cronograma de treinamento e motivação da equipe, as empresas
garantirão a execução de todos os procedimentos corretamente e a transparência
das informações no prazo, sob a pena de multa e autuação devido à inconsistência
e atrasos.
A adequação ao eSocial também envolve outras áreas da organização, entre
elas pode-se destacar: Área de TI, fiscal, contábil, logística, medicina do trabalho,
jurídico e financeiro, pois são necessárias as informações em tempo real.
Cabe a cada departamento, juntamente com sua coordenação, a elaboração
de uma equipe responsável por essa mudança, com treinamento, divulgação e
conscientização. Quando todos estiverem conscientes das novas mudanças, juntos
terão capacidade e criatividade de auxiliar e readequar os novos processos, assim
dedicando-se à melhor maneira.
Segundo Dias (2006):
(...) uma operação ou a um departamento da empresa; sua análise deve
corresponder a uma visão holística do processo, considerando para tal,
todas as operações e áreas envolvidas para sua execução e eficácia.
Quando avaliado os procedimentos, considerando seus objetivos, riscos e
controles, relativos apenas a uma das áreas envolvidas no processo, suas
conclusões estarão incompletas (DIAS, 2006, p.25).

Com isso, para que um novo processo seja adaptado na organização é
necessário que todas as áreas estejam em conformidade.
3.4 VANTAGENS E DESVANTAGENS DO E-SOCIAL
O eSocial apesar de ser um módulo novo, já apresenta suas principais
vantagens e também suas desvantagens.
Uma das principais vantagens é a economia do tempo, pois como estará
unificada, uma informação poderá ir para vários órgãos no mesmo momento, isso irá
diminuir a burocracia e torna o processo de toda a rotina do departamento pessoal
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mais rápida. O eSocial apresenta também a vantagem da transparência que a
empresa terá nas informações referente aos seus funcionários.
O acesso rápido as informações atualizadas sobre emprego, renda e mercado
de trabalho em geral, cujos dados poderão ser cruzados pelo Governo, torna-se um
benefício.
Outra vantagem que aperfeiçoará o trabalho do profissional contábil é a
redução de arquivos, já que a partir da implantação do eSocial as informações
ficarão registradas no banco de dados do programa disponível pelo site
(login.esocial.gov.br), eSocial e com a relação à empresa será preciso somente
dispor de sistemas para guardar os arquivos digitais, com isso não será mais
necessário guardar a folha de pagamento por 30 anos como a legislação impõe às
empresas. Esse módulo torna-se vantajoso quanto às falhas comuns, os registros da
própria Previdência Social irão diminuir, assim como o tempo de serviço que a
mesma demora a cumprir suas atividades. Tais quais haverá um monitoramento
maior, falhas e erros serão corrigidos de forma mais rápida, evitando fraudes.
Porém, o eSocial também apresenta algumas desvantagens para as
empresas e para o profissional contábil, devido às mudanças que terão de fazer
para se adequarem a este novo sistema. Como a maioria dos atos do departamento
pessoal devem ser enviados em um curto prazo de tempo para o programa, será
necessária uma rotina diferenciada da entrega de documentos entre as empresas e
os contadores para o registro das informações em um tempo menor do que o
habitual pelo mercado. O registro de um empregado, por exemplo; a documentação,
o exame médico admissional deverá ser passada ao contador antes mesmo do
empregado começar suas atividades na empresa. Caso isso não seja possível, a
empresa pagará multa por atraso de fornecimento de dados no prazo correto.
Por exigir uma revisão de processos e unificar as informações dos
colaboradores, essa ferramenta permite que os contadores possam entrar em novas
frentes de trabalho. Para isso é preciso capacitação e execução de um bom trabalho
a fim de conquistar vantagem competitiva.
3.5 IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL SIMPLES DOMÉSTICO
O Simples Doméstico é o regime – instituído pela Lei Complementar 150/2015
– que unificou o pagamento dos tributos e dos encargos trabalhistas e
previdenciários que deverão ser recolhidos pelos empregadores domésticos em
função dos trabalhadores a eles vinculados.
Desde outubro de 2015, está disponível a ferramenta que possibilita o
recolhimento unificado dos tributos e do FGTS para os empregadores domésticos:
Módulo Empregador Doméstico. A ferramenta surge para viabilizar a determinação
dada pelo texto da Lei Complementar 150, publicada em 02/06/2015, que institui o
SIMPLES DOMÉSTICO com as seguintes responsabilidades que serão recolhidas
em uma única guia, o Documento de Arrecadação do eSocial -DAE (PORTAL
ESOCIAL, 2017)







Imposto sobre Renda Pessoa Física, se incidente – Trabalhador;
8% a 11% de contribuição previdenciária – Trabalhador;
8% de contribuição patronal previdenciária – Empregador;
0,8% de seguro contra acidentes do trabalho – Empregador;
8% de FGTS – Empregador;
3,2% de indenização compensatória (Multa FGTS) – Empregador.
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Para evitar problemas na hora de efetivar o registro do seu trabalhador, o
empregador poderá utilizar a ferramenta de Consulta Qualificação Cadastral para
identificar possíveis divergências associadas ao nome, data de nascimento, cadastro
de Pessoa Física – CPF e o número de identificação Social – NIS (PIS PASEP NIT
SUS) de seus empregados domésticos. Ao informar os dados citados, o sistema
indicará onde há divergência e orientará sobre o procedimento para o acerto.
(DECRETO LEI nº 5.452, 1943; ESOCIAL, 2016)
3.6 FLUXOGRAMA GERAL
No Fluxograma Geral são exibidos todos os passos que o empregador
doméstico deve realizar para conseguir gerenciar as informações de seus
empregados, bem como gerar a guia de recolhimento dos tributos e do FGTS ao
final do mês. O empregador precisará realizar seu cadastro e de seus empregados
apenas uma vez, mas a folha de pagamento deverá ser feita mensalmente. Sempre
que necessário, as informações adicionais e alterações deverão ser inseridas no
sistema, como afastamentos, férias e alterações de salários. O fluxograma indica a
ordem de cadastramento no sistema.
3.6.1 Acesso
O acesso ao sistema deve ser feito através do endereço eletrônico
<login.esocial.gov.br>. O usuário terá duas opções de acesso: Código de Acesso ou
Certificado Digital, detalhados abaixo.
O sistema irá desconectar caso o usuário fique mais de 10 minutos sem
salvar/confirmar algum registro ou mudar de página. Os dados digitados não salvos
serão perdidos e será necessário realizar novo acesso.
O Código de Acesso deve ser utilizado pelo usuário que não possui
Certificado Digital e sua utilização é restrita ao ambiente do eSocial. O empregador
que possuir Certificado Digital também poderá, caso queira, utilizar o Código de
Acesso. No canto inferior direito da tela de login do eSocial, o empregador deverá
clicar em “Primeiro Acesso” para gerar o seu código.
Serão solicitadas as seguintes informações:
CPF
Data de nascimento
Número dos recibos de entrega da Declaração do Imposto de Renda
Pessoa Física (DIRPF), dos últimos dois exercícios, da qual o empregador seja
titular. Para o empregador que tenha enviado apenas uma DIRPF, será solicitado
apenas o recibo da última declaração.




O eSocial busca exatamente os números de declaração do imposto de
renda que existem na base. Havendo duas declarações, retorna os dois últimos
recibos, Havendo uma, retorna apenas esse. Não existindo recibos nos últimos cinco
anos, solicita o título de eleitor.
Observações:
- O empregador que apresentou declaração retificadora do imposto de renda
deverá utilizar o número do recibo de entrega da declaração retificadora.
- O número do recibo de entrega deve ser informado com 10 dígitos (sem
DV).
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- Caso o empregador não saiba o número do recibo de entrega, poderá
recuperá-lo no Portal do e-CAC ou em uma Unidade de Atendimento da RFB,
mediante solicitação.
- Caso o empregador não possua os recibos de entrega do imposto de renda
e também não possua título de eleitor, deverá utilizar necessariamente o Certificado
Digital. Vale ressaltar que o código de acesso ao sistema pelo CPF e senha,
somente é válido para o Empregador Doméstico, os demais Empregadores acima de
três funcionários é necessário o certificado digital.
Para facilitar e ter um melhor entendimento a partir de 05/04/2017, o portal do
eSocial passou a adotar o padrão IDG - Identidade Padrão de Comunicação Digital
do Governo Federal, desenvolvido pela Secretaria de Comunicação Social da
Presidência da República (Secom), sendo de fácil navegação e com acessibilidade.
O IDG é um conjunto de diretrizes, orientações, padrões e modelos
recomendados para adoção pelos sites governamentais. Para o usuário, significa
encontrar um portal pensado e produzido para atender o público em geral, mais fácil
de navegar e encontrar o conteúdo que procura. O novo portal traz conteúdo
acessível, informação, serviços e notícias. Você vai encontrar informações sobre
acesso ao eSocial, documentação técnica, legislação trabalhista, previdenciária e
tributária, as novidades do sistema, além de orientações, manuais e seção de
perguntas frequentes para solucionar as principais dúvidas. (PORTAL ESOCIAL,
2017).
4. CONCLUSÃO
Diante da pesquisa realizada, foi possível constatar o processo de mudança
na rotina de trabalho e a forma de cumprir a obrigação fiscal tributária brasileira, que
através dos sistemas integrados, estando cada vez mais ágil, em plena era da
informatização, tendo um controle mais inteligente e eficaz, eliminando uma boa
parte dos crimes contra o sistema tributário e obtendo maior arrecadação.
Em tempos de constantes mudanças, para o profissional contábil, não é
diferente, novas ferramentas surgem e os contadores têm que se adequar de acordo
com o que o mercado pede.
O E-Social foi desenvolvido para melhorar os registros das informações no
sentido de compará-las fazendo conferência para evitar erros e garantir mais
agilidade e melhor distribuição das informações.
De alguma forma um dos principais desafios dos contadores será de
estabelecer um novo fluxo de comunicação e de entrega de documentos com as
empresas, para ajudá-los a implantação do sistema, visto que exigirá total integração
entre unidades empresariais e departamentos, exigindo um novo cronograma de
entrega de documentos.
Ao analisar os objetivos da implantação do EFD Social, conhecido como
eSocial, os aspectos negativos e positivos, verificou-se a importância que visa tanto
para o empregado, empregador e Governo Federal.
Os trabalhadores terão seus direitos garantidos pelo fato do Governo Federal
ter em mãos todas as informações trabalhistas de que necessita para fiscalizar. Para
a empresa, o eSocial permitirá maior transparência e segurança jurídica, evitando
passíveis fiscais e trabalhistas, previdenciárias e tributárias. E o Governo Federal
terá um controle na fiscalização, obtendo um fluxo maior de arrecadação.
Os empreendimentos terão um back-up de seus registros, eliminando
arquivos em papel que, por lei deveriam ficar guardados por 30 anos. É importante
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acrescentar que a implantação do sistema é uma ótima oportunidade da empresa
realinhar seus processos internos, possuindo maior qualidade nas informações,
reduzindo a burocracia.
O eSocial terá duas formas para receber as informações, uma pelo próprio
site do sistema e a outra por meio de softwares das empresas conectados ao
programa. O período de implantação para efeito de testes como tem sido citado,
poderá ocorrer correções necessárias a tempo de sua funcionalidade definitiva.
Sendo, no momento, obrigatório apenas para o empregador doméstico.
Para as empresas, fica a lição de casa de irem se adaptando, revendo os
sistemas e controles internos atuais, verificando os detalhes nos cadastros e
processos e a integração do RH com as demais áreas envolvidas no eSocial para se
adequarem conforme a legislação.
O treinamento do pessoal da equipe de recursos humanos está entre os
maiores aliados. A empresa, através dos treinamentos oferecidos, busca minimizar
os impactos e dificuldades que irão surgir no decorrer do processo e também utilizar
o treinamento como um meio de auxílio aos seus colaboradores, para que toda a
organização se sinta preparada para assumir novos desafios.
É necessária aos profissionais da contabilidade uma adequação para esse
novo ambiente, procurando possuir conhecimentos das modificações que a
tecnologia da informação vem causando a sua área e se adequando a esse novo
cenário que exige um profissional com uma visão mais ampla da empresa. Por isso
os profissionais de ciências contábeis têm que se adequar a essa nova realidade e
procurar contribuir para o conhecimento empresarial.
Sempre que surge uma ferramenta nova tecnológica, a responsabilidade de
se atualizar para se adaptar a novidade desaba totalmente para o profissional
contábil, e muitas empresas não possui conhecimento das novas leis, porém os
contadores já devem estar um passo a frente para poder orientar melhor seus
clientes.
Toda mudança traz certa insegurança, assim como os profissionais contábeis
tiveram que se adaptar ao SPED fiscal e o contábil, agora é a vez do E-Social. O
grande desafio dos profissionais e das empresas é a parte de implantação, e que
essas mudanças vão interferir na rotina e nos prazos a serem cumpridos.
A realidade é que a lei já nos obriga cumprir todos os prazos, mas estamos
em uma sociedade acostumada a deixar tudo para última hora. Porem com essa
obrigação da implantação para todas as empresas ficará um pouco difícil ou mesmo
mais caro esse costume, já que o não cumprimento do prazo irá gerar multas e isso
não é bom para as empresas.
A melhor maneira de se preparar sem dúvidas é a capacitação profissional,
seja ela através de cursos ou palestras, é necessário que os profissionais da área
estejam sempre correndo atrás das informações para execução destas novas
ferramentas.
O profissional contábil sempre teve, têm e terá um papel de destaque no
desenvolvimento econômico do mundo, devendo sempre acompanhar a sua
evolução e precisa ser reconhecido e valorizado por isso, sendo o contador a peça
fundamental na estrutura de qualquer organização (comercial, jurídica, financeira,
etc.) para que possa contribuir de forma afastar potenciais riscos contábeis, fiscais e
até mesmo de ordem trabalhista/previdenciária.
Pode-se afirmar que os projetos da escrituração digital são complexos e
exigem muita atenção e conhecimento, porém ao ter ciência dos impactos, as
empresas necessitaram dos contadores para implementação desse sistema.
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Enfim, o eSocial tem como principal foco atender as necessidades da
Secretaria da Receita Federal (RBF), do ministério do Trabalho e Emprego (MTE),
do Instituto Nacional do Seguro social (INSS), da Previdência Social (MPS), da
Caixa Econômica federal (CEF) e do conselho Curador do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS) e a Justiça do Trabalho, uma ação conjunta em resumir
as obrigações acessórias, entrando para a modernidade na prestação de informação
digital.
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AUDITORIA INTERNA NO DEPARTAMENTO DE PESSOAL COM
ENFOQUE EM RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
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RESUMO
O presente estudo tem como objetivo geral demonstrar a contribuição da auditoria
interna no departamento de pessoal de uma empresa para evitar processos
trabalhistas, dando segurança e minimizando os erros no departamento de pessoal.
A problemática consiste em levantar a questão e exemplificar na prática a
importância da auditoria. Para atingir o objetivo geral foram abordadas três questões
básicas e rotineiras, como passar por todos os procedimentos internos do
departamento de pessoal e todos os procedimentos internos de auditoria, foi descrito
como a auditoria pode garantir a exatidão dos procedimentos de rescisão de
contrato de trabalho. A metodologia utilizada quanto aos procedimentos técnicos foi
pesquisa bibliográfica e documental, quanto à problemática quantitativa / qualitativa,
e quanto aos objetivos, a pesquisa classifica-se como explicativa, tendo sido atingido
o objetivo geral pela mensuração dos resultados aplicando tais conhecimentos e
demonstrando qualitativamente o quanto um profissional de Auditoria pode
contribuir, pois conta com o conhecimento e a visão desse universo complexo que é
o departamento de pessoal, contribuindo para melhores resultados.
Palavras-chave: Auditoria; Departamento de Pessoal; Rescisão.

ABSTRACT
The present study has as general objective to demonstrate the contribution of the
internal audit in the personnel department of a company to avoid labor lawsuits,
giving security and minimizing errors in the personnel department. The problem is to
raise the question and to exemplify in the practice the importance of the audit. In
order to achieve the general objective, three basic and routine questions were
addressed, such as going through all the internal procedures of the personnel
department and all internal audit procedures, has been described as the audit can
ensure the accuracy of termination procedures of employment contract. The
methodology used for the technical procedures was bibliographical and documentary
research, regarding the quantitative / qualitative problem, and the objectives, the
research is classified as explanatory, having reached the general objective by
measuring the results applying such knowledge and demonstrating qualitatively how
much an Audit professional can contribute, because it has the knowledge and vision
1
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of this complex universe that is the personnel department, contributing to better
results.
Key-words: Audit; Personal Department; Termination.

1. INTRODUÇÃO
A evolução empresarial na parte dos controles internos é cada vez mais
evidente, seja focado para a área financeira, administrativa ou operacional. Em um
contexto geral, as empresas estão em um ambiente que a cada momento aparecem
novos desafios, com uma margem de lucro baixa e com os concorrentes instalandose na mesma região o que torna o mercado ainda mais exigente e infiel do que já é.
Nesse panorama a Auditoria Interna tem como finalidade desenvolver um
plano de ação com o intuito de auxiliar na organização a fim de que sejam
alcançados seus objetivos. Adotando um procedimento sistemático e disciplinado
para a avaliação e melhoria da eficácia dos processos em setores da organização,
dentre as diversas ramificações desse serviço, está a auditoria no Departamento de
Pessoal, que compreende como elaboração preventiva e de autoanálise cuja
finalidade é auxiliar o Departamento de Pessoal na busca da perfeição no
cumprimento de suas funções com processos organizacionais corretos.
A auditoria trabalhista é um procedimento que auxilia as organizações, em
particular no setor de recursos humanos, a instituir controles internos com o
propósito de diminuir erros e fraudes, refreando assim infrações e autuações,
defendendo interesses tanto do empregador como do subordinado.
Do lado do trabalhador a auditoria age para evitar que o mesmo seja lesado
por incorreções sistêmicas, resguardando assim seus direitos legais garantindo-os
através de análise crítica a correta execução dos procedimentos. Além disso, tem
um papel mais importante, pois além de serviços para auxiliar na prevenção de
futuros passivos trabalhistas fornecendo ao Departamento de Pessoal uma vasta
perspectiva dos episódios resultantes de seus métodos funcionais e de gestão, o
que pode ser trabalhado como informação estratégica pela área em questão,
servindo como parâmetro para ações corretivas e de melhorias.
Nesta conjuntura o presente estudo justifica-se por propiciar às empresas
interessadas conhecimento pertinente demonstrando que a Auditoria Interna no
Departamento de Pessoal age evitando futuros passivos trabalhistas, em diversas
situações, haja vista que as organizações só tomam conhecimento de erros depois
que ocorrem autuações em fiscalizações, pois a legislação trabalhista é complexa e
com características específicas.
Desta forma, a organização que almeja em realizar os mecanismos em
conformidade com a legislação trabalhista pode apoiar-se na auditoria como um
instrumento para detectar as informações que não estão em conformidade com a lei
e as rotinas laborativas.
É neste seguimento que a presente pesquisa tem a intenção de colaborar
para a compreensão sobre o Departamento de Pessoal, pois quanto maior for a
clareza nas informações divulgadas, melhor será a relação entre colaborador e
empregador.
Desta forma tem como problemática a questão: Como evitar futuros passivos
trabalhistas com a aplicação da auditoria interna no departamento de pessoal?
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O objetivo geral será atendido com a demonstração da contribuição da
Auditoria no departamento de pessoal de uma empresa para evitar processos
trabalhistas.
E, para alcançar este resultado, serão trabalhados os seguintes objetivos
específicos:
a)
Explanar sobre procedimentos internos no Departamento de Pessoal;
b)
Procedimentos de Auditoria interna e os controles estabelecidos;
c)
Descrever como a Auditoria no departamento de pessoal pode garantir
a exatidão dos procedimentos internos nas rescisões de contrato de trabalho.
Para o desenvolvimento deste trabalho, em relação aos procedimentos
técnicos, utilizou-se uma pesquisa bibliográfica que, segundo Marconi e Lakatos,
“[...] a pesquisa bibliográfica, ou fontes secundárias, abrange toda a bibliografia já
tornada pública em relação ao tema de estudo" (MARCONI E LAKATOS, 2006,
p.57).
Utilizou-se também a pesquisa documental ao estudar o Termo de Rescisão
de Contrato de Trabalho – TRCT, e guias. Segundo Gil (2002), a pesquisa
documental é muito parecida com a bibliográfica, a diferença está na natureza das
fontes, pois esta forma vale-se de materiais que não receberam ainda um tratamento
analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetos da
pesquisa.
Além de analisar os documentos de primeira mão (documentos de arquivos,
igrejas, sindicatos, instituições etc.), existem também aqueles que já foram
processados, mas podem receber outras interpretações, como relatórios de
empresas, tabelas etc. (GIL, 2002, p. 45-46)
E com base na problemática abordada foi realizada uma pesquisa
quantitativo-qualitativa, demonstrando a importância da auditoria trabalhista. Em
referência aos objetivos, caracteriza-se com uma pesquisa explicativa, uma vez que
a pesquisa qualitativa tem o ambiente de trabalho como fonte direta de dados e a
problemática foi levantada com relação às questões do dia a dia, embasadas na
legislação trabalhista.
Para Sabino (1966) apud Marconi e Lakatos (2006, p. 285), a análise
quantitativa se efetua “[...] com toda informação numérica resultante da
investigação”.
E por metodologia qualitativa os autores explicam:
Metodologia qualitativa preocupa-se em analisar e interpretar
aspectos mais profundos, descrevendo a complexidade do
comportamento humano. Fornece análise mais detalhada sobre as
investigações, hábitos, atitudes, tendências de comportamento,
etc. (MARCONI e LAKATOS, 2006, p. 269)

Sendo assim, o resultado esperado será demonstrado através da
aplicabilidade em exemplos práticos, a partir dos relevantes aspectos definidos ao
longo da pesquisa em questão.
2. PROCEDIMENTOS INTERNOS NO DEPARTAMENTO DE PESSOAL
A rotina no Departamento de Pessoal esboça um cuidado especial que está
diretamente ligado aos diversos setores necessitando assim, de atenção sob
diversos ângulos como, por exemplo, a forma incorreta no procedimento a qual
poderá acarretar encargos financeiros ocasionando um desgaste organizacional, o
qual resultará na diminuição das chances para o alcance dos objetivos almejados.
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Percebe-se, assim uma notável relevância da auditoria para a empresa como
também para os funcionários, pois não tem a visão de fiscalizar mas, de prevenir,
buscando na sua excelência atrair a realização de uma forma adequada e cada vez
mais eficiente na área trabalhista e assim no caso de erros ou burlas acusar os
acontecimentos incorretos.
As modalidades de auditoria são amplas, porém o presente trabalho está
delimitado ao estudo da Auditoria no Departamento de Pessoal, focando nos
processos de rescisão de contrato de trabalho, cujos procedimentos a serem
analisados são os seguintes:

Solicitação ao colaborador de entregada Carteira de Trabalho e
Previdência Social –CTPS ao departamento de pessoal;

Encaminhamento do empregado para exame demissional e entrevista
de desligamento;

Em caso de demissão sem justa causa, levantar saldo de Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço – FGTS e emitir a guia de recolhimento rescisório do
FGTS – GRRF com valor de 50% do saldo em conta de FGTS do trabalhador,
conforme extrato fornecido pela Caixa Econômica Federal;

Emissão do Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP;

Cálculo e emissão do Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho –
TRCT.
Após validação dos cálculos rescisórios são realizados os seguintes
procedimentos:

Baixa na Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS do
colaborador desligado;

Emissão do formulário “Requerimento de Seguro Desemprego” para o
colaborador desligado, no caso de demissão sem justa causa; comunicar o
desligamento a Caixa Econômica Federal, por meio da Conectividade Social.
Para realização da homologação são apresentados os seguintes documentos:
A assistência é devida na rescisão do contrato de trabalho firmado há mais de
1 (um) ano e, consiste em orientar e esclarecer empregado e empregador sobre o
cumprimento da lei, assim como zelar pelo efetivo pagamento das parcelas devidas.
A homologação da rescisão do contrato de trabalho deve ser assistida
gratuitamente sendo vedada a cobrança de qualquer taxa ou encargo pela prestação
da assistência na rescisão contratual.
São competentes para assistir o empregado na rescisão do contrato de
trabalho: o sindicato da categoria e autoridade local do MTE, na falta da entidade ou
órgão referido, o representante do Ministério Público ou o defensor, ou quando do
impedimento destes, o Juiz de Paz.
Para realização da homologação são apresentados os seguintes documentos:

Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 4 (quatro) vias;

Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, com as anotações
atualizadas;

Comprovante de aviso prévio, quando for o caso, ou do pedido de
demissão;

Cópia da convenção ou acordo coletivo de trabalho;

Extrato para fins rescisórios da conta vinculada do empregado no
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, devidamente atualizado, e guias
de recolhimento das competências;

Guia de recolhimento rescisório do FGTS - GRRF, nas hipóteses do
Art. 18 da Lei 8.036/90 e do Art. 1º da Lei Complementar 110/2001;
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Comunicação da Dispensa – CD e Requerimento do Seguro
Desemprego, para fins de habilitação, quando devido;

Atestado de Saúde Ocupacional Demissional, ou Periódico, durante o
prazo de validade, atendidas as formalidades especificadas na Norma
Regulamentadora - NR 7;

Ato constitutivo do empregador com alterações ou documento de
representação;

Demonstrativo de parcelas variáveis consideradas para fins de cálculo
dos valores devidos na rescisão contratual;

Prova bancária de quitação, quando for o caso.
Portanto o processo de rescisão requer alguns critérios que devem ser
seguidos cuidadosamente pela organização para que a mesma tenha validade
perante a legislação. A rescisão é o ultimo de vários procedimentos que o
departamento de pessoal executa para que a organização atenda as exigências da
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
2.1. AUDITORIA INTERNA
Segundo os autores, Hilário Franco e Ernesto Marra a auditoria:
É definida como sendo a técnica contábil que através de
procedimentos específicos que lhe são peculiares aplicados no
exame de registros e documentos, inspeções, e na obtenção de
informações e confirmações, relacionadas com o controle do
patrimônio de uma entidade, objetiva conseguir elementos de
convicção que permitam julgar se os registros contábeis foram
realizados em conformidade com os princípios fundamentais e
normas de Contabilidade e se as demonstrações contábeis deles
decorrentes refletem adequadamente a situação econômicofinanceira do patrimônio, os resultados do período administrativo
examinado e as demais situações nelas demonstradas. (FRANCO;
MARRA, 2000, p. 26)

De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR
19011/2012).
Auditoria é um processo sistemático, documentado e independente
para obter ’evidência da auditoria’ e avaliá-lo objetivamente para
determinar a extensão na qual os “critérios de auditoria” são
atendidos. (ABNT NBR 19011:2012)

Inicialmente é realizado o planejamento da ação com a análise dos aspectos
que serão abordados na auditoria, bem como os pontos a serem contemplados na
avaliação, assim surge a delimitação do escopo da ação, baseando-se pelo Plano
Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT).
A ação é iniciada conforme previsão no PAINT, com um estudo do
ordenamento jurídico, das competências e responsabilidades acerca da ação objeto
da auditoria.
Logo em seguida, baseando-se nas informações levantadas, é criado um
programa de auditoria. Nesse programa são listados questionamentos sobre
informações legais que são necessárias, além de procedimentos e de atividades que
podem ser realizados pela unidade auditada.
Esse programa é analisado e através dessa análise, é gerado um documento
que será enviado para unidade auditada com os principais questionamentos que
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serão levados em consideração na ação de auditoria. Esse documento geralmente é
uma solicitação de auditoria, enviado para o setor com prazo para respostas.
Consequentemente, é realizada análise detalhada do objeto de auditoria e
dependendo do escopo da auditoria, podem ser realizados os testes de auditoria
como, visitas in loco, análise de processos, check-list, entrevistas, entre outros.
Mesclando a análise realizada dos procedimentos e a análise realizada das
respostas enviadas pela unidade auditada, são elaboradas as constatações que irão
compor o relatório de auditória, gerando o relatório preliminar de auditoria.
Diante disso, logo após sejam encaminhadas as manifestações da unidade
auditada a auditoria realizará nova análise e emitirá as recomendações as quais
farão parte do relatório de auditoria definitivo.
É preciso entender que, em essência, o termo Auditoria significa estar em
conformidade com algum padrão ou critério, que pode ser uma lei, norma,
regulamento, política, melhores práticas e qualquer outro paradigma. Estar em
conformidade é uma atitude, não é um sistema, programa ou muito menos uma
política especifica. Estar em conformidade é um conjunto de ações que permeia
todos os níveis hierárquicos de uma corporação.
2.2. PAPEL DA AUDITORIA
A auditoria mostra sua importância valendo-se de normas e padrões de
natureza técnica e ética claramente determinada, tornando-se assim, elemento
fundamental no sistema de informações, medição de desempenho e prestação de
contas da administração.
A auditoria não substitui a função da administração da empresa e, portanto,
não deve prosperar o raciocínio de que se há uma estrutura forte não é necessário o
trabalho do auditor, ou ao contrário, se a empresa tem auditor porque sua estrutura
é fraca. O administrador deve promover sua execução no sentido de colocar dados
informativos e precisos à disposição dos usuários. A auditoria, por sua vez,
procederá à avaliação sobre a posição patrimonial e das informações financeiras.
Os empresários necessitam do maior número possível de informações claras
e objetivas a respeito do desempenho de seu empreendimento. É justamente neste
ponto que a auditoria assume importante papel auxiliando-o na escolha da melhor
forma de entrar no mercado. Se a empresa utilizar-se deste expediente, poderá
revestir-se da solidez necessária para o início da operação e, consequentemente os
investidores terão a segurança necessária para aplicar seu material.
2.2.1. Características
Este item visa a apresentar algumas características, consideradas como
gerais, utilizadas, normalmente, durante um processo de auditoria interna,
independente de qual área da empresa será realizada. Conceitos como campo,
âmbito e natureza são básicos para qualquer tipo de auditoria.

A auditoria é realizada por um funcionário da empresa;

O objetivo principal é atender as necessidades da administração;

A revisão das operações e do controle interno é principalmente
realizada para desenvolver aperfeiçoamento e para induzir ao cumprimento de
políticas e normas, sem estar restrito aos assuntos financeiros;

O trabalho é subdividido em relação às áreas operacionais e às linhas
de responsabilidade administrativa;
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O auditor se preocupa diretamente com a intercepção e prevenção de
fraude;

O auditor deve ser independente em relação às pessoas cujo trabalho
examina, porém subordinado às necessidades e desejos da alta administração;

O auditor deve ser independente em relação à administração, de fato e
de atitude mental.
No contexto das características da Auditoria está o ciclo de vida da Auditoria,
que é composta por 4 (quatro) etapas, são elas:

Planejar a Auditoria;

Executar a Auditoria;

Verificar a Auditoria;

Acompanhar as ações corretivas;
Planejamento: de forma geral, são planejadas e projetadas as atividades,
como por exemplo, políticas e procedimentos de segurança;
Execução: aqui, são implantadas e operacionalizadas as políticas, controles,
processos e procedimentos;
Verificação: de uma forma geral, nessa etapa audita-se o sistema, analisando
e avaliando a eficiência, por exemplo, de suas políticas, procedimentos e controles;
Ações corretivas: com base na etapa de verificação, são tomadas ações que
previnam ou que venham a corrigir as atividades, especificadas na fase de
planejamento e implantadas na fase de execução.
Assim, a auditoria no Departamento de Pessoal apresenta-se como uma
ramificação da Auditoria, despontando a partir das necessidades das organizações
ocasionadas pela complexidade e abrangência das áreas, bem como a escassez de
profissionais capacitados para executá-las junto ao departamento de pessoal
focando principalmente na rescisão de contrato de trabalho.
3. TIPOS DE RESCISÕES
Rescisão sem Justa Causa por qualquer uma das partes, a qualquer
momento, sem qualquer motivo, poderá por fim à relação trabalhista, em contratos
de trabalho por prazo indeterminado. Nesta modalidade de rescisão contratual
vigoram, de forma plena, todos os direitos trabalhistas previstos na legislação de
regência, principalmente as estabilidades pela legislação pátria definidas.
Rescisão por Justa Causa Justa causa Iniciativa do Empregador – CLT
Art. 482, é todo ato faltoso do empregado que faz desaparecer a confiança e a boafé existentes entre as partes, tornando indesejável o prosseguimento da relação
empregatícia. São três elementos que configuram a justa causa: gravidade,
atualidade, e imediação.
A dispensa indireta é por Iniciativa do Empregado – CLT Art. 483,
caracteriza-se como o um dos modos de extinção do contrato de trabalho. O
empregado terá direito ao levantamento do FGTS mais 40%, ao aviso prévio, ao 13º
salário proporcional e a férias proporcionais.
Rescisão por Falecimento, o falecimento do empregado constitui um dos
meios de extinção do contrato individual de trabalho, extinguindo-o
automaticamente.
Para determinação do cálculo das verbas rescisórias neste tipo de rescisão
do contrato de trabalho deve ser como um pedido de demissão, sem aviso prévio.
Os valores não recebidos em vida pelo empregado serão pagos em quotas iguais
aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou, na sua falta, aos
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sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de
inventário ou arrolamento.
Extinção de Contrato a Prazo Determinado - aos contratos por prazo
determinado, que contiverem cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão
antes de expirado o termo ajustado aplica-se, caso seja exercido tal direito por
qualquer dos contratos por prazo indeterminado.
4. PREVENÇÃO DE PASSIVOS TRABALHISTAS ATRAVÉS DA AUDITORIA
A Auditoria no Departamento de Pessoal como uma prática capacitada
colabora com o controle interno do departamento já que está voltada para a análise
e avaliação da totalidade, da credibilidade dos meios estabelecidos, com a
pretensão de garantir a fidelidade das políticas, metas, normas e regras.
Consiste em uma atividade preventiva e de auto avaliação que assessora o
Departamento de Pessoal na caça a perfeição na realização de suas
responsabilidades e métodos organizacionais. O principal atributo da auditoria no
Departamento de Pessoal é a premeditação e não o policiamento. Tem como alguns
dos atributos essenciais:

Autofiscalização da empresa: não precisa ser multada e pagar
a multa para depois tomar providências;

Diminui erros e prejuízos das rotinas auditadas;

Na situação de auditoria interna, cria filtro e peneira as tarefas
de maior importância, criando órgãos de controle de qualidade do
trabalho;

Funciona como um freio na empresa para evitar desvios, furtos,
pagamentos indevidos e outras irregularidades. A falta de
fiscalização no Departamento de Pessoal e Recursos Humanos dá a
sensação de desleixo, propiciando pequenos erros que, de início,
são involuntários porém, tornam-se a porta para desvios e fraudes
maiores;

Ferramenta de orientação técnica e assessoramento;

Prevenção e melhoria da atividade de administração dos
funcionários na empresa. (TEIXEIRA, 2009, p. 39)

Com princípio nesses propósitos e cooperações pode-se afirmar que a
auditoria trata-se de ilustre forma de precaução e diminuição dos processos
onerosos para a organização, pois evita o crescimento de inexatidões que podem
culminar em reclamações trabalhistas, como também oferece extensa interpretação
dos eventos consequentes dos métodos de controle capazes de serem trabalhados
como referência estratégica, e ainda auxiliar como referência de atos corretivos e de
melhoramento.
Com o trabalho de prevenção da Auditoria do Departamento de Pessoal as
eventualidades são decernido previamente, propiciando a retificação antes do
questionamento da justiça ou apontado em eventual fiscalização.
Se a auditoria preventiva, ou seja, antes da homologação, pelo sindicato da
categoria, das rescisões contratuais, pode-se evitar o futuro dissídio individual
(processo trabalhista).
A seguir será demonstrado o exemplo prático de uma rescisão que, caso
fosse aplicada a Auditoria no Departamento de Pessoal evitaria o futuro passivo
trabalhista.
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Quadro 1 - Quadro demonstrativo - representa os contracheques de quatro meses
de um funcionário fictício.

Esse funcionário com os vencimentos representados acima foi admitido no
mês de fevereiro de 2017, nunca faltou ao trabalho e manteve uma média de 10
(dez) horas extras variáveis 50% a cada mês trabalhado, no mês de junho,
completou 5 (cinco) meses de contrato quando a empresa resolveu rescindir o
contrato de trabalho.
A empresa rescindiu com o funcionário quando completaram exatos 5 (cinco)
meses, tendo sido pagas as seguintes verbas: Saldo de salário, horas extras
variáveis do mês, proporcional de 13º salário, proporcional de férias, terço sobre
férias.
Se fizermos uma breve análise do quadro 2 (dois) teremos a falsa impressão
de que está correta e, Se fizermos uma breve análise do quadro 2 (dois) teremos a
falsa impressão de que está provavelmente o erro passaria até mesmo despercebido
na homologação mas, futuramente poderia vir a trazer problemas para o
empregador. No quadro 3 (três) o Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho com
os cálculos citados acima e mais as médias do período.
E abaixo o Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho com os cálculos
corretos, com todos os cálculos citados acima e mais as médias do período.
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Quadro 2 - Quadro demonstrativo - representa o Termo de Rescisão de Contrato de
Trabalho.
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Quadro 3 - Quadro demonstrativo - representa o Termo de Rescisão de Contrato de
Trabalho.

Fonte: Ela

Auditando essa Rescisão de Contrato de Trabalho que consta no quadro 2,
pegando como amostragem seus contracheques e o próprio Termo de Rescisão o
resultado seria a diferença nos cálculos da média das horas extras variáveis, as
quais não foram calculadas e, por este motivo seriam alterados todos os valores já
que tem reflexo nas demais verbas rescisórias como o décimo terceiro proporcional,
as férias proporcionais, assim como de 1 (um) terço sobre as férias, chegando a um
valor líquido errado.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com o atual cenário de globalização e diante da necessidade crescente de
um fortalecimento nos resultados, as empresas estão buscando cada vez mais a
identificação de oportunidades e estratégias para minimizar riscos aos seus
negócios e eficiência em suas operações e um nível adequado de controle e retorno
aos seus investimentos. O papel do auditor é de grande importância no
funcionamento do sistema de prevenção da empresa.
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A auditoria interna é um setor dentro da organização que deve ter visão no
futuro, com atitudes e ideias que buscam elevar os resultados, e não apenas exercer
as atividades de controles internos. O profissional deve sempre estar buscando
aperfeiçoamento, através de estudos e se adequando as exigências do mercado.
Após desenvolver-se um estudo bibliográfico e documental, onde foram
analisados como a auditoria pode garantir a exatidão dos procedimentos internos
nas rescisões de contrato de trabalho.
Exemplificando no estudo um caso de rescisão, chegou-se a conclusão de
que não foram computadas as médias de horas extras na rescisão de contrato de
trabalho ocasionando incorreção no calculo final, fato que se detectado pela
auditoria poderia ser evitado, impedindo assim futuros passivos trabalhistas.
O objetivo geral do estudo foi analisar a contribuição da auditoria do
Departamento de Pessoal de um estabelecimento atuando para evitar processos
trabalhistas, tendo em vista os procedimentos.
Através do trabalho realizado, pode-se observar a relevância da auditoria
interna no Departamento de Pessoal como uma ferramenta facilitadora no processo
de prevenção de passivos trabalhistas, o auditor por sua vez usando uma boa
técnica de amostragem e estudando com parcimônia as práticas do departamento
de pessoal, é fundamental para o crescimento da organização e para um
relacionamento bom e transparente entre trabalhadores e empregadores.
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RESUMO
O presente trabalho consiste em analisar a rentabilidade de uma empresa de
transporte rodoviário de cargas com veículos próprios e/ou veículos de terceiros,
dentro dos indicadores estabelecidos, demostrando os principais custos
correlacionados com o transporte de cargas e também um relato logístico. O
transporte é um elemento de alto custo dentro da logística, por isso o
acompanhamento dos custos, faz com que haja um melhoramento no padrão do
serviço oferecido, aumentando o lucro da empresa e a eficiência no serviço
prestado. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica, Os resultados demostraram na
análise geral, em que foram somados todos os cinco resultados específicos de cada
carregamento, chegando ao resultado de que tanto os veículos próprios e/ou
veículos de terceiros são considerados regulares, porém os terceiros são mais
vantajosos devido aos custos agregados e responsabilidade sobre os veículos
próprios, os quais a empresa não está sujeita na contratação de terceiros.
Palavras-chave: Logística; Transporte Rodoviário; Gestão de Custos.
ABSTRACT
The present work consists of analyzing the profitability of a trucking company with its
own vehicles and / or third party vehicles, within the established indicators, showing
the main costs related to the transportation of cargoes and also a logistic report.
Transportation is a high cost element within the logistics, so the monitoring of costs,
there is an improvement in the standard of service offered, increasing the profit of the
company, and efficiency in the service provided. The results showed that in the
general analysis, all five specific results of each load were added, resulting in the
result that both own vehicles and / or third party vehicles are considered as regular,
but third parties are more advantageous due to the added costs And responsibility for
own vehicles, which the company is not subject to in contracting third parties.
Key-words: Logistics; Road Transport; Costs Management.
1. INTRODUÇÃO
O Transporte Rodoviário é um elemento de alto custo dentro da cadeia
produtiva, o que faz necessário uma análise detalhada das metas adotadas pelo
1
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gestor. Em um mundo totalmente globalizado onde se encontram muitas mudanças
de ordem econômica e tecnológica surgiu a necessidade da criação de novas
estratégias para desenvolver novas ferramentas de trabalho para o atendimento das
crescentes demandas da atualidade. Entre os diversos processos da cadeia
produtiva, a logística foi uma das quais recebeu uma atenção especial, por
representar uma parte significativa dos recursos da empresa e por apresentar
melhorias nas estratégias para um bom gerenciamento organizacional, visando
promover a maximização dos recursos de forma eficaz.
Com a necessidade de melhorar os resultados das empresas em relação aos
serviços prestados pelas entidades, os gestores diante da aceleração dos atos e
fatos administrativos sentiram a obrigação de intensificar os investimentos nas
atividades logísticas para permanência da competitividade, isso porque ela pode ser
o ponto chave entre o lucro e o prejuízo.
O transporte significa uma etapa muito importante dentro da cadeia logística,
podendo alterar a lucratividade desde a compra da matéria para fabricação do
produto até a venda, quando é entregue ao consumidor final, motivo pelo qual há
uma relevante preocupação em adotar as melhores estratégias para reduzir os
impactos desta atividade nos lucros.
Assim, percebe-se a necessidade de se fazer uma avalição dos custos da
empresa de transporte rodoviário de cargas, ver quais as vantagens de se ter
veículos próprios ou de terceirizar o transporte de cargas, para suprir as demandas
destes serviços, a fim de manter a lucratividade e à competitividade neste setor.
Para tanto, este trabalho será guiado pelo seguinte problema: Quais os
principais custos que afetam a viabilidade econômica de uma empresa de
transporte rodoviário utilizando veículos de terceiros e/ou veículos próprios? Qual é
mais vantajoso?
Porque alinhar os custos nas organizações para se manter operante dentro
dos padrões de qualidade aceitáveis se tornou essencial para a sobrevivência em
um mercado cada vez mais competitivo. O transporte representa um dos maiores
custos dentro das empresas, motivo pelo qual todas as atividades correlacionadas
na área devem ser bem desempenhadas e acompanhadas periodicamente para
não comprometer a rentabilidade da empresa.
Com base nesse contexto que apresenta a importância do tema proposto,
tendo como objetivo geral: análise de rentabilidade de uma empresa de transporte
rodoviário com veículo próprio e/ou veículo de terceiros.
Nesse sentido, justifica-se a necessidade da avaliação de desempenho, pois
ela orienta na tomada de decisão para proporcionar um melhor planejamento das
atividades dentro da organização.
Todavia, para analisar a viabilidade econômica de uma empresa de transporte
rodoviário com veículos terceiros e/ou veículos próprios é necessário desenvolver
os objetivos específicos:
a) Apresentar noções logísticas do transporte rodoviário;
b) Elencar os custos de transporte;
c) Comparar os resultados obtidos e verificar qual é mais lucrativo.
2. METODOLOGIA
A metodologia utilizada neste trabalho está em concordância com o intuito do
estudo, através dos meios mais adequados para atingir os objetivos.
Segundo Gil (2002), a natureza da pesquisa é bibliográfica sendo muito
parecida com a documental, foi feito por meios de documentos, arquivos, sindicatos
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etc. Existem também aquelas que já foram processados, mas podem receber outras
interpretações, como relatórios de empresa, tabelas e gráficos.
Para Gil (1999), os métodos qualitativos podem ser definidos como uma série
de técnicas interpretativas que procuram descrever, decodificar, traduzir e, de
alguma forma, chegar a um acordo com o significado, não a frequência, de certos
fenômenos que ocorrem de forma mais ou menos natural no mundo social.
Segundo Gil (1999), a pesquisa exploratória tem como principal finalidade
desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, com vistas na formulação de
problemas mais preciosos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores; e
são desenvolvidas com objetivos de proporcionar visão geral, de tipo aprovativo,
acerca de determinado fato.
Para Gil (2002), o estudo mais aprofundado do assunto para responder um
ou poucos objetivos de maneira a permitir o conhecimento amplo e detalhado do
mesmo sendo ele verificado nas pesquisas exploratórias.
3. NOÇÕES DE LOGÍSTICAS DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO
A logística é o processo que controla, planeja o fluxo de mercadorias e das
informações complementares desde o ponto de origem até o ponto de consumo com
propósito de atender as exigências dos clientes.
Para Novaes (2007), a logística é o processo de planejar, programar e
controlar de maneira eficiente o fluxo e a armazenagem de produtos, bem como os
serviços e informações associados, cobrindo desde o ponto de origem ate o ponto
de consumo, com o objetivo de atender aos requisitos do consumidor.
Já Coronado (2001), afirma que cada gestor, ao incorporar o gerenciamento
logístico, consiste em planejar, executar e controlar todas as atividades necessárias
para alcançar níveis desejáveis dos serviços e qualidade ao custo mais baixo.
Portanto, a logística está ligada em todo o processo de transporte e armazenamento
do produto, até chegar ao consumidor final.
Sendo assim, a Logística é definida como a parte do processo da cadeia de
suprimentos que planeja programa e controla o fluxo e armazenamento eficiente e
eficaz, dos bens e serviços, bem como informações relacionadas desde o ponto de
consumo, com o propósito de atender às exigências dos clientes.
Desde que a logística passou a ser entendida como fundamental para a
competitividade, refletindo na redução do custo e no aumento da eficiência
e da qualidade das operações, nas empresas investem em soluções tanto
para a armazenagem, movimentação de materiais e transporte, quanto nos
sistemas de informação e controle’. (BULLER, 2012, p. 112)

Cada vez mais observa-se a importância da disponibilização dos produtos aos
clientes de forma mais rápida, e neste sentido a gestão eficiente dos níveis de
estoque, aliadas a velocidade do sistema de transporte escolhido são determinantes.
Pode-se afirmar que a logística é dividida em atividades primárias e de suporte. As
primárias são usadas em todo o processo da empresa desde a aquisição do
material, e está presente em todas as etapas. As de suporte são usadas somente
em algumas situações dependendo do ramo de atividade da empresa.
De acordo com Godinho (2004), as atividades primárias são os pilares das
atividades logísticas que tem fundamental importância para obtenção do fluxo de
informações, desde a aquisição, momento em que a matéria prima entra na empresa
passando por todas as etapas do processo até chegar ao ponto final. São
primordiais para atingir os objetivos logísticos de custo e nível de serviços, já que, ou
elas contribuem com a maior parcela do custo total da logística, ou elas são
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essenciais para a coordenação e o cumprimento da tarefa logística.
As atividades primarias estão presentes em todo o processo logístico desde
aquisição de matéria-prima ate o consumidor final, já as atividades de suporte estão
presente em algumas ocasiões dependendo do ramo de atividade da empresa.
Segundo Ballou (2010), as atividades primárias são: Transportes,
Manutenção de Estoques e Processamento de Pedidos e as atividades de
suporte são: Armazenagem, Manuseio de Materiais, Embalagem de Proteção,
Obtenção, Programação de Produtos e Manutenção de Informação. Algumas delas
em geral ocorrem em todos os setores da logística, ao contrário de outras que só
serão usadas em alguns setores, dependendo do tipo de empresa.
3.1 TRANSPORTE
Para muitas empresas o transporte é a atividade mais importante dentro do
sistema logístico, devido a isso, observa-se que as pessoas confundem o conceito
de logística como sendo apenas o ato de transportar. Ballou (2010), afirma que
transporte representa o elemento mais importante em termos de custos logísticos
para inúmeras empresas, a movimentação de cargas absorve de um a dois terços
dos custos logístico totais.
O transporte rodoviário é o único que permite a ligação de um ponto a outro
do território nacional, só não alcança aqueles lugares de muito difícil acesso, que
não são transitáveis.
De acordo com Filho (2007), os sistemas de transportes são compostos por
cinco modais básicos: rodoviário, ferroviário, hidroviário, aeroviário e dutoviário, além
outros modelos tais como agências de cargas, transportadoras, até mesmo o próprio
“chapa”, que são responsáveis por aperfeiçoar os procedimentos de transporte,
visando redução de custos no sistema logístico.
Um sistema logístico com um bom gerenciamento, tanto financeiro como
operacional, consegue coordenar melhor o sistema de transportes, visto que, para
muitas cargas às vezes é preciso mais de um tipo de transporte para poder atender
o cliente de forma eficiente.
O transporte, como apresenta um custo muito elevado. Seu acompanhamento
na empresa tem que ser muito detalhado, para não comprometer a lucratividade.
O transporte é responsável pela maior parcela dos custos logísticos, tanto
para uma organização quanto na participação dos gastos logísticos em
relação ao PIB de uma nação. Chega a representar 10% do PIB e 60 % dos
custos logísticos no brasil. Os operadores logísticos possuem foco no
negocio, oque lhe permite obtenção de economias de escala. (BULLER,
2012, p. 97).

O transporte rodoviário é o modal mais utilizado para transporte de
mercadorias dentro do território nacional.
Segundo Filho (2007), o transporte rodoviário ou modal rodoviário é um dos
modais mais antigos, uma vez que passou a ser utilizado desde a invenção da roda,
é o único que permite que o fornecedor carregue a mercadoria em um caminhão na
empresa e o mesmo veículo entregue na porta do cliente, ele também serve de
complemento dos demais modais de transporte exatamente pela sua característica
de possibilitar a ligação porta a porta.
Uma das grandes vantagens do transporte rodoviário é alcançar praticamente
qualquer ponto do território nacional, com exceção de locais muitos remotos, os
quais não podem ser alcançados por motivos naturais, não tem expressão
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econômica para demandar esse tipo de serviço. Godinho (2004) comenta a
importância dos vários tipos de transporte. Para não correr o risco de ser deixado na
mão e não entregar a mercadoria.
Quando ocorre uma greve de motoristas muitas mercadorias perecíveis
estragam perdendo os prazos de validade, causando grandes prejuízos para o bolso
dos empresários e paralisando o comércio, também deixando de entregar
mercadorias para lojas, mercados centros de distribuição.
Para Ballou (2010), transporte é essencial pelo fato de não haver empresa
moderna capaz de operar sem adotar as providências necessárias para a
movimentação de suas matérias-primas ou produtos acabados e absorve em media
de um a dois terços dos custos logístico, e essencial porque nenhuma empresa pode
comercializar suas matérias primas e produtos acabados de alguma maneira, a não
ser por algum meio de transporte.
Para ser regulamentado como transportador é necessário ser credenciado na
Agência Nacional de Transportes Terrestre – ANTT - e seguir algumas regras e
normas, que são separados em dois setores, o empresarial que é controlado pelo
sindicato empresarial o qual não tem limite de veículos que podem ser cadastrados
em um único registro, e o autônomo que é controlado por outro sindicado que tem
um limite de nove carretas e três cavalos que podem ser cadastrado também em um
único registro.
3.2 VEÍCULOS PRÓPRIOS E/OU DE TERCEIROS
O gerente de transportes confronta-se com a decisão de optar entre o serviço
de terceiros ou de obter frota própria, para isso, leva-se em conta uma análise do
balanço entre os custos e o desempenho, e também a flexibilidade do operador, a
reciprocidade ou relacionamento de longo prazo com o transportador de cargas
rodoviárias.
Segundo Ballou (2010), a administração do transporte contratado de terceiros
difere da movimentação realizada por frota própria. Nos serviços contratados, é
preciso analisar a negociação de fretes, a documentação da empresa e dos
veículos, a auditoria e consolidação de fretes. Na frota própria, deve ser gerenciado
o despacho, o balanceamento de carga e a roteirização.
Toda empresa necessita ter frota própria, pelo movido de algumas cargas os
veículos terceiros não carregam, mas a empresa tem a obrigação de carregar por ter
compromisso com a empresa dona da carga.
Com relação à frota própria, uma das razões para a empresa ter ou alugar
uma frota de veículos é obter melhor desempenho na entrega e diminuir os
custos. Muitas vezes, o gerente de tráfego deve administrar uma mistura de
transporte próprio e de terceiros. (BALLOU, 2010, p. 139)

Uma empresa que têm veículos próprios tem mais autonomia na tomada de
decisão, pois os veículos sendo de sua propriedade ela poderá carregá-los para
onde bem entender, sem se preocupar se o contratado tem interesse sobre aquele
determinado frete.
4 CUSTOS DO TRANSPORTE
Umas das principais preocupações de todos os vendedores, independente do
tipo de produto comercializado é o frete, os preços reduzidos no transporte de
produtos apresentam-se como uma excelente vantagem tanto para o produtor,
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quanto para o consumidor, o que configura a importância do sistema logístico
escolhido para o escoamento de cargas.
Para Coronado (2001), os custos logísticos são um fator importante no
desenvolvimento do comércio, entre regiões. O comércio é determinado pelo
diferencial de custos de produção, que podem ser compensados pelos custos
logísticos necessários para o transporte entre regiões distintas. Segundo Bertaglia
(2009), a empresa possuidora de frota de veículos destinados à prestação de
serviços de transporte precisa conhecer e controlar efetivamente os seus ativos
visando reduzir custos e viabilizar contratos com empresas que demandam este tipo
de serviço. A gestão de frotas é um componente importante no processo de
administração dos transportes, já que a movimentação de carga tem peso
significativo na formação dos custos logísticos e na qualidade do serviço. O
transporte barato contribui igualmente para a redução dos preços dos produtos, isso
acontece não apenas em decorrência da crescente concorrência no mercado.
A concorrência é outro fator que sofre interferência direta do sistema de
transporte, as empresas que possuem uma frota mal conservada não conseguem
expandir mercado, em contrapartida, as que possuem os meios de transportes mais
modernos podem vender seus produtos para lugares mais distantes, às vezes até
com um preço mais barato, porque quando a empresa tem veículos mais novos eles
geram menos despesas.
4.1PRINCIPAIS CUSTOS DO VEÍCULO E CUSTOS ADMINISTRATIVOS DO
TRANSPORTE RODOVIÁRIO
A empresa necessita de funcionários constantemente treinados. Quanto ao
abastecimento de veículos que sem dúvida é o principal e maior custo, a empresa
precisa ter um fornecedor de confiança. Bertaglia (2009), afirma que o combustível é
um componente importante na estrutura de custos, portanto, deve ser rigorosamente
monitorado, todos os abastecimentos devem ser registrados considerando data,
número de litros e quilômetros do veículo. Acordos com os postos de combustível
em caso de transporte rodoviário é uma prática importante de negócio. Dessa forma,
é possível medir a produtividade de frota considerando cada veículo. Em caso de
existência de posto de abastecimento interno, os recebimentos e saídas devem ser
controlados. A qualidade da mão de obra diretamente empregada é fundamental
para obtenção dos principais objetivos operacionais e estratégias da empresa.
A manutenção dos veículos inclui, também, manter em dia os documentos,
efetuar os reparos de manutenção em locais confiáveis, com oficinas e
equipamentos específicos para manutenção preventiva ou até mesmo uma simples
troca de óleo.
Bertaglia (2009), afirma que a contratação de mecânicos ou a utilização de
terceiros na manutenção é uma decisão importante no processo de redução dos
custos de manutenção da frota e a utilização de aplicativos para computadores
existentes no mercado contribui na administração dos gastos operacionais, assim
como, nos custos dos materiais.
Na área administrativa, os responsáveis por tráfego e programação de
veículos devem ser competentes para atender as necessidades básicas, objetivando
a relação com excelência entre custo e qualidade de serviço e a satisfação dos
clientes.
Segundo Ballou (2010), o conhecimento de embarque é o documento-chave
na movimentação de fretes que é obrigatório o motorista apresentar em caso de
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fiscalização. Trata-se de um contrato legal entre o embarcador e o transportador
para movimentação de cargas, esse documento é dividido em duas partes, é um
recibo de mercadorias, um documento que serve como contrato de transportes e
prova documental de propriedade.
5. ANÁLISE DE LUCRATIVIDADE DE VEÍCULOS PRÓPRIO E/OU FROTA
Com base em uma pesquisa documental realizou-se uma análise da
lucratividade de uma empresa de transportadora com mais de 30 anos no mercado
com filial em Telêmaco Borba, no estado do Paraná, que para suprir suas demandas
trabalha com veículos próprios (frota) e veículos de terceiros.
Foi realizada uma análise do lucro da empresa e abaixo descreve-se algumas
despesas/ custos.
O funcionário que faz as notas de carregamento, é classificado como custo
administrativo de escritório é de R$ 4.250,00 (Quatro mil, duzentos e cinquenta
reais) mensais que é dividido pela quantidade de cargas carregadas durante o mês,
sendo esta de aproximadamente 300 (trezentas) cargas mensais, esse custo é em
média aproximadamente R$ 14,16 (Quatorze reais e dezesseis centavos) por carga.
O seguro de carga é contratado pela empresa (proprietário) que produz a
carga, não sendo incluso no custo do frete.
Nesse cálculo somente os carregamentos para Recife e Rio de Janeiro, não
corresponde doze cargas, mas a quilometragem é compatível.
Os veículos terceirizados não tem custo adicional, somente o frete carreteiro,
impostos e custos administrativos.
5.1 VEÍCULOS PRÓPRIO E/OU FROTA
O custo do motorista é de 12% (doze por cento) por carga, incluindo tributos,
férias e décimo terceiro. Caso o motorista não alcance o salário mínimo sindical da
categoria que é R$ 2.153,00 (Dois mil, cento e cinquenta e três reais) a empresa é
responsável por pagar o salário estipulado pelo sindicato.
O imposto engloba ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços, PIS - Programa Integração Social e COFINS – Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social.
Em relação à depreciação, o veículo custa em média aproximadamente R$
100.000,00 (Cem mil reais) e a depreciação acontece em aproximadamente dez
anos, sendo R$ 27,77 (Vinte e sete reais e setenta e sete centavos) diariamente.
A manutenção preventiva é realizada mensalmente, sendo realizada uma
troca de óleo e filtros no valor de R$ 789,65, (Setecentos e oitenta e nove reais e
sessenta e cinco centavos) dividido em doze cargas mensais, sendo R$ 65,80
(Sessenta e cinco reais e oitenta centavos) por carga.
É recapado um pneu mensalmente com o custo de R$ 469,00 (Quatrocentos
e sessenta e nove reais), dividido por doze cargas mensais, sendo R$ 39,08 (Trinta
e nove reais e oito centavos).
Os veículos não são assegurados, pelo motivo da empresa possuir mais de
trezentos veículos, o qual não é vantajoso possuir seguro devido ao custo benefício.
Contudo, os veículos possuem rastreadores, não sendo esse um custo significativo.
A documentação do veículo é de R$ 890,60 (Oitocentos e noventa reais e
sessenta centavos), Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA),
licenciamento e seguro obrigatório, dividido em doze meses, em doze cargas
mensal, R$ 6,18 (Seis reais e dezoito centavos) por carga.
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5.2 ÍNDICES DE LUCRATIVIDADE
É de suma importância ter consciência da lucratividade da empresa, para
conhecer os seus resultados e saber o seu lucro, realizando um monitoramento
periódico. A empresa tem uma margem de lucro considerado regular de 21% (vinte
um por cento) para operações com frota e 11% (onze por cento) para operações
com terceiros, para pagar suas despesas.
O contador é o profissional que cuida das questões financeiras, impostos
tributos, atividades econômicas e patrimoniais da empresa, ele que alimenta as
planilhas demonstrativas e os resultados. Realizando uma analise de que a melhor
forma para a empresa pagar seus fornecedores, com uma margem de lucro
considerado regular, a diferença de lucratividade da operação com frota própria é
maior devido alguns custos e despesas, serem imprevisíveis, como por exemplo:
processos trabalhistas, quebra do caminhão, sinistros e outras despesas não
previstas, os quais as operações com terceiros não estão sujeitas.
Quadro 1. Indicador de Lucratividade

TERCEIRO
Abaixo de 5%
6% ate 10%
11% Ate15%
16% Ate 20%
Acima de 21%

FROTA
Abaixo de 10%
11% ate 20%
21% Ate30%
31% Ate 40%
Acima de 41%

ÍNDICE
Péssimo
Ruim
Regular
Bom
Ótimo

Fonte: Elaborado pelo Autor (2017).

5.3 CARREGAMENTOS

A seguir foram verificados cinco carregamentos de cargas de veículos de
terceiros e/ou veículos próprio para poder fazer um comparativo de qual modelo de
carregamento é mais vantajoso. Os carregamentos podem acontecer de duas
formas carregamento completo ou carregamento parcial.
Quando a forma de carreamento é parcial tem algumas operações que
acontecem normalmente, segue:
 Transporte do lote até o centro de distribuição local da transportadora
ou das mercadorias até o cliente final;
 Descarregamento, verificação, rotulação e triagem de mercadorias
para seguir os destinos.
5.4 CARREGAMENTOS PARA BARUERI - SP
O Município de Barueri pertence à Região Metropolitana da cidade de São
Paulo, no Estado de São Paulo. E está localizada a uma distância de 29 km
da capital do Estado. A distância entre Barueri e Telêmaco Borba é 566 km.
Descrição das informações do carregamento:
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Nas cargas para o Estado de São Paulo o ICMS incide em 12%, sobre o
saldo do frete, sendo R$ 435,49;
O PIS é 1,65% sobre o frete, sendo R$ 65,87;
O COFINS é 7,6% sobre o frete, sendo R$ 303,40;
Frota pode ter algumas despesas não previstas.
Quadro 2. Barueri - SP
TERCEIRO
BARUERI
FRETE + PEDÁGIO
IMPOSTO
FRETE CARRETEIRO
CUSTO ADMINISTRATIVO
SALDO
LUCRO

FROTA
BARUERI
R$
R$
R$
R$
R$

3.992,11
804,76
2.800,00
14,16

FRETE
PEDÁGIO
SALDO

MOTORISTA
373,19 IMPOSTO
9,35% COMBUSTIVEL
CUSTO ADMINISTRATIVO
DEPRECIAÇÃO
MANUTENÇÃO
PNEU
DOCUMENTAÇÃO
SALDO
LUCRO

R$ 3.992,11
R$ 363,00
R$ 3.629,11
R$ 435,49
R$ 804,76
R$ 1.456,00
R$
14,16
R$
27,77
R$
65,80
R$
39,08
R$
6,18
R$

779,87
19,54%

Fonte: Elaborado pelo Autor (2017).

Em uma análise específica para carregamento de cargas para Barueri - SP,
dentro dos indicadores da empresa, o lucro do frete terceiro pagando todas as suas
despesas é 9,35% e o frota pagando todas as despesas previstas foi de 19,54%, por
isso conclui-se que os dois carregamentos são RUINS.
5.5 CARREGAMENTOS PARA ANGATUBA - SP
Angatuba é um município do Estado de São Paulo, foi fundada em 1872, está
localizado a uma distância de 214 km da capital do Estado. A distância entre
Angatuba e Telêmaco Borba é 366 km.
Descrição das informações do carregamento:
Nas cargas para o Estado de são Paulo o ICMS incide em 12%, sobre o saldo
do frete, sendo R$ 279,27;
O PIS é 1,65% sobre o frete, sendo R$ 38,40;
O COFINS é 7,6% sobre o frete, sendo R$ 176,87;
Frota pode ter algumas despesas não previstas.
Quadro 3. Angatuba - SP
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TERCEIRO
ANGATUBA
FRETE + PEDÁGIO
IMPOSTO
FRETE CARRETEIRO
CUSTO ADMINISTRATIVO
SALDO
LUCRO

FROTA
ANGATUBA
R$
R$
R$
R$

2.327,27
494,54
1.600,00
14,16

R$

218,57
9,39%

FRETE
PEDÁGIO
SALDO

R$ 2.327,27

MOTORISTA
IMPOSTO
COMBUSTIVEL
CUSTO ADMINISTRATIVO
DEPRECIAÇÃO
MANUTENÇÃO
PNEU
DOCUMENTAÇÃO

R$
279,27
R$
494,54
R$ 1.050,00
R$
14,16
R$
27,77
R$
65,80
R$
39,08
R$
6,18

SALDO
LUCRO

R$

R$ 2.327,27

350,47
15,06%

Fonte: Elaborado pelo Autor (2017).

Em uma análise específica para carregamento de cargas para Angatuba - SP,
dentro dos indicadores da empresa, o lucro do frete terceiro pagando suas despesas
é 9,39% e a frota pagando todas as suas despesas previstas foi de 15,06%, por isso
conclui-se que os dois carregamentos são RUINS.
5.6 CARREGAMENTOS PARA RIO DE JANEIRO-RJ
Rio de Janeiro é um município brasileiro, capital do Estado homônimo, situado
no Sudeste do país, representa o segundo maior PIB do país. A distância entre Rio
de Janeiro e Telêmaco Borba é 1026 km.
Descrição das informações do carregamento:
Nas cargas para o Estado do Rio de Janeiro o ICMS incide em 12%%, sobre
o saldo do frete, sendo R$ 848,06;
O PIS é 1,65% sobre o frete, sendo R$ 124,57;
O COFINS é 7,6% sobre o frete, sendo R$ 573,77;
Frota pode ter algumas despesas não previstas.
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Quadro 4. Rio de Janeiro - RJ
TERCEIRO
RIO DE JANEIRO
FRETE + PEDÁGIO
R$
IMPOSTO
R$
FRETE CARRETEIRO
R$
CUSTO ADMINISTRATIVO R$
SALDO
LUCRO

R$

7.549,60
1.546,40
5.060,00
14,16
929,04
12,31%

FRETE
PEDÁGIO
SALDO

FROTA
RIO DE JANEIRO
R$ 7.549,60
R$
482,40
R$ 7.067,20

MOTORISTA
IMPOSTO
COMBUSTIVEL
CUSTO ADMINISTRATIVO
DEPRECIAÇÃO
MANUTENÇÃO
PNEU
DOCUMENTAÇÃO

R$
848,06
R$ 1.546,40
R$ 2.650,00
R$
14,16
R$
27,77
R$
65,80
R$
39,08
R$
6,18

SALDO
LUCRO

R$ 1.869,75
24,77%

Fonte: Elaborado pelo Autor (2017).

Em uma análise específica para carregamento de cargas para Rio de Janeiro
- RJ, dentro dos indicadores da empresa, o lucro do frete terceiro pagando suas
despesas é 12,31% e o frota pagando todas as suas despesas previstas foi de
24,77%, por isso conclui-se que os dois carregamentos são REGULARES.
5.7 CARREGAMENTOS PARA RECIFE-PE
Recife é um município brasileiro, capital do Estado de Pernambuco, localizado
na Região Nordeste do país. A distância entre Recife e Telêmaco Borba é 3033 km.
Descrição das informações do carregamento:
Nas cargas para o Estado do Pernambuco o ICMS incide em 7%, sobre o
saldo do frete, sendo R$ 1087,52;
O PIS é 1,65% sobre o frete, sendo R$ 264,00;
O COFINS é 7,6% sobre o frete, sendo R$ 1216,00;
Frota pode ter algumas despesas não previstas.
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Quadro 5. Recife - PE
TERCEIRO
RECIFE
FRETE + PEDÁGIO
IMPOSTO
FRETE CARRETEIRO
CUSTO ADMINISTRATIVO

R$ 16.000,00
R$ 2.567,52
R$ 10.000,00
R$
14,16

SALDO

R$

LUCRO

FROTA
RECIFE

3.418,32
21,36%

FRETE
PEDÁGIO
SALDO

R$ 16.000,00
R$
464,00
R$ 15.536,00

MOTORISTA

R$ 1.864,32

IMPOSTO

R$ 1.546,40

COMBUSTIVEL
CUSTO ADMINISTRATIVO
DEPRECIAÇÃO
MANUTENÇÃO
PNEU
DOCUMENTAÇÃO

R$ 5.650,00
R$
14,16
R$
27,77
R$
65,80
R$
39,08
R$
6,18

SALDO
LUCRO

R$ 6.283,21
39,27%

Fonte: Elaborado pelo Autor (2017).

Em uma análise específica para carregamento de cargas para Recife - PE,
dentro dos indicadores da empresa, o lucro do frete terceiro pagando suas despesas
foi de 21,36% considerado ÓTIMO para empresa. A operação com frota própria
pagando todas as despesas previstas foi de 39,27% considerado BOM para
empresa. Por isso conclui-se que nesse caso deu uma diferença de lucratividade,
mas os dois casos são aceitáveis e lucrativos.
5.8 CARREGAMENTOS PARA PARANAGUÁ-PR
Paranaguá é um município localizado no litoral paranaense, fundada em 1648
é a cidade mais antiga do Paraná e a principal do litoral paranaense. Está localizada
a uma distância de 91 km da capital do Estado, Curitiba. A distância entre
Paranaguá e Telêmaco Borba é 348 km.
Descrição das informações do carregamento:
As cargas dentro do Estado do Paraná são isentas de ICMS;
O PIS é 1,65% sobre o frete, sendo R$ 44,39;
O COFINS é 7,6% sobre o frete, sendo R$ 204,47;
A frota pode ter algumas despesas não previstas.
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Quadro 6. Paranaguá - PR
TERCEIRO
PARANAGUÁ
FRETE + PEDÁGIO
R$
IMPOSTO
R$
FRETE CARRETEIRO
R$
CUSTO ADMINISTRATIVO R$
SALDO
LUCRO

R$

FROTA
PARANAGUÁ
2.690,33
248,86
2.100,00
14,16

FRETE
PEDÁGIO
SALDO

MOTORISTA
327,31 IMPOSTO
12,17% COMBUSTIVEL
CUSTO ADMINISTRATIVO
DEPRECIAÇÃO
MANUTENÇÃO
PNEU
DOCUMENTAÇÃO
SALDO
LUCRO

R$ 2.690,33
R$ 244,80
R$ 2.445,53
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

293,46
248,86
955,00
14,16
27,77
65,80
39,08
6,18

R$

795,22
29,56%

Fonte: Elaborado pelo Autor (2017).

Em uma análise específica para carregamento de cargas para Paranaguá PR, dentro dos indicadores da empresa o lucro do frete de terceiro, pagando suas
despesas é 12,17% e o frota pagando todas as suas despesas previstas foi de
29,56%. Assim, conclui-se que os dois carregamentos são REGULAR, nesse caso
por aproximadamente 1% os veículos frota não alcançaram o indicador BOM.
5.9 MÉDIA GERAL DE PORCENTAGEM DE LUCRO
A análise geral, na qual foram somados todos os cinco resultados específicos
de cada carregamento, chega-se a um resultado dentro dos indicadores de
lucratividade da empresa, de que o frete com operação de terceiro é 12,91%
considerado regular, e a operação com frota própria foi de 25,63% também
considerado regular. Por isso, conclui-se que os dois carregamentos são regulares.
Levando em consideração a instabilidade econômica brasileira, com aumento
constante de combustível e impostos, a empresa ainda está conseguindo realizar as
atividades para suprir seus gastos e ir se mantendo viva no mercado.
Com os constantes aumentos do combustível os produtos ficaram mais caros,
como os itens de menor valor agregado (que tem pouca margem para absorver o
impacto) e transportados em longa distância, como farinha, feijão e produtos da
cesta básica, pois para o veículo transportador o que interessa é o carregamento.
Segue abaixo o gráfico demonstrativo, da pesquisa de lucratividade da
empresa de transporte rodoviário de cargas, complementando os quadros
anteriormente demostrados.
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Gráfico 1. Lucro Geral
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Fonte: Elaborado pelo Autor (2017).

Nesse gráfico foi demostrado os cinco carregamentos e o lucro geral, que foi
realizado com os veículos próprios e/ou terceiros para melhor compreensão.
6. CONCLUSÃO
Conclui-se que nos dias atuais é indispensável mensurar os resultados e
torná-los relevantes para as projeções futuras, de forma assegurar com eficiência a
manutenção da vida da empresa. Toda empresa de transporte de cargas necessita
ter veículos próprios, visto que algumas cargas os veículos de terceiros não
carregam e a empresa necessita retirar a carga por ter compromisso de transporte
com a empresa contratante. Vale lembrar, que com as operações com veículos
próprios, a empresa tem todo o risco de trajeto como colisão acidentes e outros
problemas que não podem ser previstos.
Nesse trabalho, demostrou-se noções de logística do transporte rodoviário,
apresentando que esse modal alcança praticamente todo o território nacional,
sendo necessariamente um complemento dos demais tipos de transportes.
Também foram elencados os principais custos de transporte, que formam as
bases de planilhas que possibilitam a verificação de lucratividade dos fretes e a
comparação de resultados.
Com os veículos de terceiros, a empresa não tem nenhuma responsabilidade
com funcionamento do transporte, por exemplo: ocorrência de quebra mecânica
pelo uso contínuo, desgastes nos pneus, motorista e todos os custos relacionados
com o veículo.
Para chegar às respostas propostas desta pesquisa, foi necessário analisar a
rentabilidade de uma empresa de transporte rodoviário com veículo próprio e/ou
veículo de terceiros.
Para desenvolver as avaliações de desempenho ajustadas com a realidade da
empresa, visto que não há modelos prontos de como se administrar, a
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transportadora mantem seus custos detalhadamente definido em planilhas para
atender suas necessidades financeiras, visto que os fatores que podem interferir na
lucratividade dos veículos próprios não são estáticos.
Analisando todos os fatores, mesmo os dois modelos de transporte sendo
considerados regulares, dentro dos indicadores estabelecidos pela empresa,
conclui-se que é mais vantajoso ter veículos de terceiros, pois não há o risco de
ocorrer despesas não previstas.
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RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo geral demonstrar toda a legislação pertinente
ao Funrural, de maneira a contribuir para o entendimento dessa contribuição que é
destinada a custear a seguridade social rural. Busca esclarecer e identificar quem
deve pagar o Funrural, sua forma de recolhimento, aplicabilidade e regulamentação.
Busca explicar também toda a questão da inconstitucionalidade desta contribuição, a
sua restituição e questão do uso da ação judicial.
Palavras-chave: Funrural; Seguridade; Inconstitucionalidade.

ABSTRACT

The present work has as general objective to demonstrate all the pertinent legislation
to Funrural, in order to contribute to the understanding of this contribution that is
destined to defray the rural social security. Search to clarify and identify who should
pay Funrural, its form of collection, applicability and regulation. It also seeks to
explain the whole question of the unconstitutionality of this contribution, its restitution
and question of the use of the lawsuit.
Key-words: Funrural; Security; Unconstitutionality.

1. INTRODUÇÃO
Em primeiro momento o presente artigo se inicia descrevendo toda a origem
histórica da contribuição previdenciária incidente sobre a comercialização da
produção rural. A previdência social para o trabalhador rural teve início apenas a
partir de 1963, com a criação do Estatuto do Trabalhador Rural, destinando-se
apenas ao trabalhador da agroindústria canavieira.
A Constituição de 05 de outubro de 1988 trouxe uma nova cara à
previdência social, principalmente a previdência rural. Instituiu novas regras de
contribuição para agricultores que trabalham em regime de economia familiar. As
1
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novas regulamentações dos direitos dos trabalhadores rurais vieram estampadas
nas Leis 8.212 e 8.213, ambas de 1991. Esses trabalhadores foram classificados
como: empregado rural, contribuinte individual e segurado especial. Cada uma
dessas categorias de trabalhador rural obedece a uma forma específica de
contribuição para a previdência.
A criação do FUNRURAL (Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural),
contribuição social rural foi destinada a custear a seguridade social (INSS) em geral.
Tributo cobrado sobre o resultado bruto da comercialização rural, descontada, pelo
adquirente da produção no momento da comercialização.
Em segundo momento, o artigo traz a questão da inconstitucionalidade
desta contribuição, fazendo menção ao entendimento do Supremo Tribunal Federal
sobre o assunto e apresentando a utilização da ação judicial pelos envolvidos.
É nesse sentido que a presente pesquisa tem o propósito de contribuir para
o entendimento desta contribuição social destinada a custear a seguridade rural,
pois quanto maior a clareza nessas informações divulgadas melhor será a relação e
entendimento de colaboradores e clientes.
Desta forma tem-se como problemática a questão: Quem deve pagar o
funrural? Como funciona a questão da inconstitucionalidade desta contribuição?
O objetivo geral será a exposição de toda a legislação pertinente ao
Funrural ao longo dos anos, determinando sua forma de recolhimento,
aplicabilidade e regulamentação.
E para alcançar esses resultados, serão trabalhados os seguintes objetivos
específicos:


Levantar toda a legislação pertinente ao Funrural, antes e depois da
Constituição de 1988, demonstrando todas as mudanças ocorridas
desde sua criação.



Esclarecer a questão da inconstitucionalidade desta contribuição, sua
forma de restituição e o uso da ação judicial em determinados casos.

2. METODOLOGIA
Para desenvolvimento deste artigo utilizou-se o procedimento técnico da
pesquisa bibliográfica que, de acordo com MARCONI; LAKATOS (2011: p.57),
entende-se como “toda bibliografia tornada pública, tais como: jornais, revistas,
livros, ou até mesmo gravações em fita magnética”.
Com base na problemática utilizada neste artigo foi realizada uma pesquisa
qualitativa demonstrando a importância em levantar e esclarecer tudo que envolve a
questão da contribuição social – Funrural. Em relação aos objetivos discriminados
acima, caracteriza-se como uma pesquisa explicativa, uma vez que a pesquisa
qualitativa tem o ambiente de trabalho como fonte direta de dados e a problemática
foi levantada com relação às questões do dia a dia, embasadas na legislação.
E por metodologia qualitativa os autores explicam:
Metodologia qualitativa preocupa-se em analisar e interpretar aspectos mais
profundos, descrevendo a complexidade do comportamento humano.
Fornece análise mais detalhada sobre as investigações, hábitos, atitudes,
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tendências de comportamento, etc. (MARCONI e LAKATOS, 2006, p. 269).

Sendo assim, o resultado esperado é demonstrar de maneira clara e
objetiva todas as questões relacionadas ao Funrural, explicando todos os aspectos
definidos ao longo da pesquisa.
3. DESENVOLVIMENTO
A PREVIDÊNCIA SOCIAL RURAL ANTES E DEPOIS DA CONSTITUIÇÃO DE
1988
A partir de 1963 com a criação do Estatuto do Trabalhador Rural, pela Lei
4.214, de 02 de março de 1963, é que se pode encontrar normativos voltados aos
trabalhadores rurais.
A Lei 4.214/63 criou o Fundo de Assistência e Previdência do Trabalhador
Rural (FUNRURAL), que era constituído por 1% do valor dos produtos
agropecuários colocados para venda no mercado e deveria ser recolhido pelo
produtor, ao Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Industriários mediante guia de
recolhimento própria (Art. 158).
Na redação do artigo 168 da Lei 4.214/63 o legislador preocupou-se em
especificar quais seriam os segurados obrigatórios, dentre eles: os trabalhadores
rurais, parceiros, os pequenos produtores, empreiteiros e diaristas, pessoas físicas,
que exploravam atividades. Estes todos com menos de cinco empregados
prestando serviços.
Os benefícios mencionados pela Lei acima descrita contemplavam:
assistência maternidade, auxílio-doença, pensão aos beneficiários em caso de
morte, aposentadoria por invalidez ou velhice, assistência médica e auxílio-funeral
(Art. 164).
Porém o Estatuto do Trabalhador Rural não foi regulamentado e, mais tarde
é que o Decreto de Lei 276, de 28 de fevereiro de 1967 instituiu o Fundo de
Assistência e Previdência do Trabalhador Rural (Funrural) que havia sido feito
menção no artigo 158 do Estatuto do Trabalhador Rural.
O artigo 160, do Decreto de Lei 276/67 determinou que seriam beneficiários
da previdência rural, como segurado, os trabalhadores e os produtores rurais de
pequeno porte, como cultivadores ou criadores, diretos pessoais, assim
regulamentados. E ainda, como seus dependentes a esposa e/ou marido inválido,
filhos menores de 16 anos ou inválidos e o pai e mão inválidos.
Ao que se infere da leitura do decreto de Lei 276/ 67 é que o objetivo maior
do legislador era a criação do Funrural com foco principal na área da saúde do
trabalhador do que na previdência social propriamente dita. Sobre a previdência o
decreto apenas citava como seriam os beneficiários, segurados e dependentes.
Destaca-se ainda a mudança de nomenclatura do Funrural, o qual manteve a sigla,
mas de “Fundo de Assistência e Previdência do Trabalhador Rural”, passou a ser
denominado como “Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural”.
A ampliação da Previdência Social aos demais trabalhadores rurais só
ocorreu com a publicação da Lei Complementar número 11, de 25 de maio de 1971,
que estabeleceu o Programa de Assistência ao Trabalhador Rural, o PRORURAL, e
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sua administração ficou sob a responsabilidade do Funrural.
Com base no Art. 2 da Lei complementar acima descrita, em destaque o
Programa de Assistência ao Trabalhador Rural trouxe como benefícios a serem
prestados: aposentadoria por velhice, pensão, auxílio-funeral, serviço de saúde,
aposentadoria por invalidez, serviços de saúde e social.
O recurso para custear o Programa de Assistência ao Trabalhador Rural
trazia: I) a contribuição de 2% pelo produtor sobre o valor comercializado dos
produtos rurais e, recolhida pelo adquirente da produção, ou então pelo próprio
produtor, quando este mesmo industrializava seus produtos e os vendia; II) a
contribuição pela folha de pagamento das empresas urbanas, do decreto de Lei
1.146, de 31 de dezembro de 1970, passando para 2,6% (Art. 15). A Lei
Complementar ainda extinguiu o Plano Básico da Previdência Social, instituída pelo
decreto de Lei 564, de 01 de maio de 1969 (Art. 27).
A principal mudança trazida pelo novo decreto de Lei 1.146/70 foi ao público
beneficiário que anteriormente era destinado apenas ao trabalhador da indústria
canavieira e, a partir dali foram incluídos também os pequenos produtores rurais,
em regime ou não de economia familiar, parceiros e arrendatários.
A Lei Complementar número 11/71, regulamentada pelo decreto 69.919, de
11 de janeiro de 1972, dentre os demais objetivos, se preocupou principalmente
com a forma de comprovação da condição de trabalhador rural para obtenção dos
direitos previdenciários estabelecidos, também da definição daqueles trabalhadores
que, mesmo exercendo atividades no meio rural, obedeciam ao Regime Geral de
Previdência.
O decreto número 71.498, de 05 de dezembro de 1972, inclui também o
pescador como beneficiário do programa estabelecido pela Lei Complementar
11/71. A Lei Complementar 16, de 30 de outubro de 1973 aumentou de 30% para
50% o valor de pensão por morte, alterou o tempo de comprovação de atividade
rural definindo como beneficiário do Prorural os empregados que prestam serviços
rurais diretamente a agroindústrias.
Num último momento, o decreto número 73.617, de 12 de fevereiro de 1974
revogou o decreto número 69.919/72 o qual havia regulamentado a Lei
Complementar 11/71, também o decreto número 71.498/72 que tinha incluído o
pescador como beneficiário do Prorural. Então o decreto 73.617/74 passou a
regulamentar o Prorural, instituído pela Lei Complementar 11/71 e alterada pela Lei
Complementar 16/73.
Essa legislação durou até a Constituição de 05 de outubro de 1988, que
trouxe nova “cara” à previdência social, principalmente a previdência social rural.
A Constituição de 1988, primeiramente, no seu Art. 7º igualou os direitos do
trabalhador rural com os direitos do trabalhador urbano, e no Art. 195, § 8º, instituiu
uma regra própria para trabalhadores que vivem em regime de economia familiar,
conforme abaixo:
Art. 195 [...]
§ 8º O produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais e o pescador
artesanal, bem como os respectivos cônjuges, que exerçam suas atividades
em regime de economia familiar, sem empregados permanentes,
contribuirão para a seguridade social mediante a aplicação de uma alíquota
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sobre o resultado da comercialização da produção e farão jus aos
benefícios nos termos da lei.

A partir da Constituição de 1988 a situação dos trabalhadores rurais é
bastante diferente, pois os direitos dos empregados rurais foram igualados aos
direitos dos empregados urbanos, a idade para aposentadoria diminuiu e, os
cônjuges passaram a ter direito à aposentadoria e o benefício não seria menor do
que um salário-mínimo.
Com a promulgação da Constituição Federal de 1988 os trabalhadores
rurais ingressaram diretamente à Previdência Social. Faltava apenas a edição de
legislação ordinária para efetivar os comandos constitucionais em menção. Mas
isso ocorreu quando foram publicadas as Leis 8.212/91 e 8.213/91.
Por fim, a partir da Constituição de 1988 a legislação previdenciária passou a
discriminar quem seriam os segurados, como seria custeada a previdência rural e
quais seriam os benefícios propostos.

A INCONSTITUCIONALIDADE DO FUNRURAL
O artigo 195 da Constituição Federal presumiu competência da União
Federal de definir contribuições destinadas a financiar a seguridade social sobre a
folha salarial, ao faturamento ao lucro.
De acordo com o art. 154, inciso I, um novo tributo só pode ser criado
mediante Lei Complementar, não cumulativo. Não é o caso do FUNRURAL, pois
este foi aprovado por Lei Ordinária.
A forma de criação utilizada para as contribuições do produtor rural sobre a
receita bruta comercializada de sua produção não obedece aos requisitos
constitucionais, instituídas por Leis Ordinárias, como a Lei 8.212/91, ferindo o
Princípio da Isonomia previsto no inciso II do art. 150, da Constituição Federal,
método este adotado pelo Fisco, o qual impede que seja dado tratamento desigual
a contribuintes que estejam em situações parecidas, pois empregados rurais
pessoas físicas recebem tratamento diferenciado e mais oneroso comparado aos
trabalhadores urbanos, pessoas físicas.
Para os pecuaristas, cooperativas e frigoríficos responsáveis pelo
recolhimento a tributação incidia e era exigida mediante a comercialização feita com
empresas adquirentes, pessoas jurídicas. Mas em 21 de setembro de 2008 entrou
em vigor a Lei 11.718/2008 que revogou o inciso IV, do art. 25 da Lei 8.212/91, o
qual previa isenção na comercialização aos produtores pessoas físicas.
Com esta revogação os pecuaristas foram obrigados a recolher o Funrural,
com alíquota de 2,3% sobre o valor da comercialização de animais destinados a
cria, recria, engorda, matrizes e reprodutores. Contudo, para que ocorra a
incidência do Funrural, a contribuição exigida do produtor rural pessoa física precisa
ser da exploração de atividade em regime familiar.
O Funrural caracteriza um custo muito alto para a grande maioria dos
produtores rurais do país, pois são pessoas físicas, e este tributo estaria em
controvérsia com a politica fiscal sobre a atividade do pecuarista, sendo vedado
pela Constituição Federal:
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“Art.150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é
vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios:
“IV – utilizar tributo com efeito de confisco;”

Se for aplicada a receita bruta dos produtores rurais como base de cálculo
para a incidência das contribuições previdenciárias que não o PIS/PASEP e o
COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, torna-se muito
mais oneroso para o produtor arcar com 2,3% sobre sua receita do que com 2,7%
sobre a folha salarial, uma vez que as fazendas não necessitam de tantos
empregados.
Sobre o assunto acima estabelece o art. 166 do Código de Tributação
Nacional que:
“Art. 166. A restituição de tributos que comportem, por sua natureza,
transferência do respectivo encargo financeiro somente será feita a quem
prove haver assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a
terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la.”

Deve ser discriminado na nota fiscal o valor descontado do Funrural da operação
para que o produtor saiba quanto está pagando ao poder público.
ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A RESPEITO DO
FUNRURAL
Por votação unânime o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF)
declarou a inconstitucionalidade do art. 1º da Lei 8.540/92, o qual previa o
recolhimento de contribuição para o Funrural sobre a receita bruta da
comercialização da atividade rural.
No julgamento do Recurso Extraordinário nº 363.852, conhecido como
Mataboi, em 03 de fevereiro de 2010, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela
inconstitucionalidade da cobrança do FUNRURAL. Esta decisão beneficiou os
fornecedores de bovinos para abate, interposto pelo Frigorífico Mataboi S/A de Mato
Grosso do Sul e uma subsidiária. Neste recurso eles contestavam a decisão
colegiada do Tribunal Regional Federal que manteve sentença em Mato Grosso do
Sul no sentido de manter a constitucionalidade do dispositivo legal impugnado
posteriormente.
A decisão declarou a inexigibilidade do Funrural e determinou a restituição
do montante pago dentro do período não prescrito, com base no art. 165, inciso I,
do Código Tributário Nacional:
“Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio
protesto, à restituição total ou parcial da contribuição, seja qual for a
modalidade do seu pagamento, ressalvando o disposto no § 4º do artigo
162, nos seguintes casos:
I – cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o
devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou
circunstancias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;”

Em relação aos produtores pessoa jurídica os Ministros entenderam que, no
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caso do frigorífico MataBoi, o Funrural se caracteriza adicional do COFINS, já que
incide sobre a mesma base de cálculo e que o COFINS possui amparado por Lei
Complementar, não podendo ser alterado por Lei Ordinária.
Destacaram também que há violação do princípio da isonomia por
diferenciar agroindústrias que contribuem pela folha de pagamento das demais
pessoas jurídicas. Apontam ainda que há desrespeito ao princípio da
proporcionalidade (que orienta o legislador a instituir o tributo da forma menos
gravosa), já que a Constituição Federal estabelece a incidência da contribuição para
a Previdência sobre a folha salarial, faturamento e o lucro, uma vez que o legislador
sobrecarregou o faturamento em relação às demais fontes de custeio.
Em relação aos produtores pessoa física a decisão foi que a cobrança do
Funrural, na forma vigente, poderia ocorrer somente em relação aos segurados
especiais (sem empregados), se tratando de exceção constitucional.
Asseguraram também o rompimento do princípio da igualdade por onerar
de forma desigual empregadores rurais que contribuem sobre a receita bruta de sua
produção, dos empregadores urbanos, contribuintes sobre a folha de salários.
RESTITUIÇÕES DO FUNRURAL PARA PRODUTORES RURAIS EM GERAL –
AÇÃO JUDICIAL
A ação judicial pode ser ajuizada pelo produtor rural pessoa jurídica,
produtor rural pessoa física ou por cooperativas e tem como objetivo a restituição
dos valores pagos nos últimos 10 anos (até julho de 2010), e depois dessa data
somente será possível reaver os últimos 05 anos, com correção pela Taxa Selic.
É necessário demonstrar que houve retenções feitas a este título e no final,
em liquidação de sentença deverão ser comprovadas todas estas retenções.
Além da restituição deverá buscar a declaração judicial de desobrigação,
reduzindo bastante a sua carga tributária e tendo direito de receber a devolução da
soma em dinheiro, ou em compensação em outros tributos.
A contribuição incidente sobre o faturamento dos produtores é revertida
para o pagamento de benefícios a trabalhadores do campo.
Mesmo sendo aprovada a restituição dos valores pagos por meio da ação
judicial o produtor pessoa física, pessoa jurídica ou as cooperativas têm a obrigação
de recolher a alíquota de 0,2%, destinada ao SENAR (Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural). A obrigação de reter e efetuar o recolhimento da obrigação
ao SENAR continua valendo, sob pena de responsabilidade.
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR
A contribuição ao SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural)
incidente sobre a receita bruta referente à comercialização da produção, prevista no
artigo 3º da Lei nº 8.315/91, artigo 2º da Lei 8.540/92 e na Lei 9.528/97, com a
redação pela Lei 10.256/2001 continua sendo obrigatória, e possui natureza jurídica
diferente, tendo o STF (Supremo Tribunal Federal) declarado inconstitucional
apenas a contribuição devida à previdência social, não isentando os produtores
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rurais pessoas físicas e jurídicas de realizar o recolhimento da contribuição ao
SENAR.
Também permanece a obrigação prevista no parágrafo 5º, do artigo 11, do
Decreto 566/92, com a redação dada pelo Decreto 790/93, a empresa adquirente,
consumidora ou consignatária ou a cooperativa ser devedora da obrigação de reter
e efetuar o recolhimento da contribuição ao SENAR do valor descontado do
produtor rural pessoa física, sob pena de responsabilidade.
Não ocorreu nenhuma alteração quanto ao recolhimento da contribuição,
permanecendo a obrigação da retenção e do recolhimento por serem devedores da
contribuição sobre a receita brutas resultantes da comercialização da produção
rural, na alíquota de 0,2% para os produtores rurais pessoas físicas
(empregadores), bem como para os produtores segurados especiais.
Esse recolhimento continuará a ser efetuado através da Guia da
Previdência Social (GPS) e arrecadado pela Receita Federal, como contribuição
devida a Terceiros (SENAR).
4. CONCLUSÃO
O desenvolvimento do presente artigo tem como objetivo dissertar sobre
toda a legislação pertinente ao Funrural, apontando e explicando toda a questão da
aplicabilidade, recolhimento e regulamentação desta contribuição destinada a
custear a seguridade social do trabalhador rural. Levanta e aponta todas as
mudanças ocorridas desde a criação até a atualidade.
Apresentou a visão do Supremo Tribunal Federal a respeito da
inconstitucionalidade desta contribuição, levando em consideração o caso do
Frigorífico MataBoi, onde levantou-se toda essa questão e fez menção sobre sua
inconstitucionalidade, servindo de exemplo e usado como analogia e consulta para
outros casos.
Quando aprovada a inconstitucionalidade do Funrural, o setor do
agronegócio veio tentando reverter a posição. A cobrança dessa contribuição vai ao
encontro da demanda do governo de obter recursos, mas para os produtores rurais
significa bitributação, uma vez que o pagamento ou retenção é feita sobre a folha de
pagamento e sobre o faturamento da produção.
Na grande maioria dos casos a cobrança da previdência, o que custeia a
aposentadoria, é feito em cima da folha de pagamentos, ou seja, o salário tem lá um
desconto do montante destinado ao custeio da previdência. Como é extremamente
difícil fazer isso no setor agropecuário, foi criada uma metodologia diferenciada de
cobrança. Com o Funrural, em vez de ser feito o pagamento em cima da folha (23%
de responsabilidade do empregador + a contribuição obrigatória do funcionário,
descontada no pagamento) a previdência passou a ser cobrada em cima do
faturamento com uma alíquota de 2,3%, descontado do adquirente da produção no
momento de sua comercialização.
Os frigoríficos por exemplo, não veem pagando o Funrural por meio de
liminar. Já os produtores rurais, utilizam suas entidades de classe, grupos ou até
mesmos sozinhos também conseguiam liminares.
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O impasse em torno do Funrural começou com a sua criação, o artigo 25 da
Lei 8.212/91, que submeteu o produtor rural pessoa física sem empregados, à
contribuição de 3% da receita bruta proveniente da comercialização da sua
produção. No entanto, em sua redação original, o artigo 195 da Constituição que a
seguridade social seria financiada por contribuições de empregadores, sobre a folha
de salários, o faturamento e o lucro, o que levou as empresas a descontar o
Funrural em suas operações.
Não somente é importante a questão jurídica para entendimento dessa
contribuição, como também é de suma importância e relevância a questão contábil.
O contador nessa questão toda, entra com sua assessoria, dando todo o suporte
não somente ao grande produtor, mas principalmente ao pequeno e médio.
Explicando e levantando toda a parte de tributos, obrigações acessórias, questões
trabalhistas e previdenciárias, nesse caso, tratando diretamente o Funrural.
No caso do Funrural, seu recolhimento acontece mediante a emissão da
nota fiscal de venda, no ato da movimentação, não importando o porte (pequeno,
médio ou grande produtor). No momento da comercialização da produção esse
tributo é recolhido.
Mesmo sendo alterado por diversas vezes ao longo do tempo, com Leis
complementares e decretos, essa contribuição ainda precisa de ajustes. Ainda
existem muitas questões a serem apontadas e discutidas. Mas o que fica claro, ao
final desse artigo, é que a bitributação acontece, e é a causa muitos transtornos e
dificuldades no meio agrícola.
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RESUMO
O presente trabalho tem a finalidade de evidenciar a importância das ferramentas da
Contabilidade de Custos e Contabilidade Gerencial como instrumentos para
formação de preço e gerenciamento de recursos nas empresas prestadoras de
serviços em manutenção. Será apresentado através de revisão bibliográfica a
apropriação de custos e despesas nas empresas prestadoras de serviços e a
proposta de um método para formação de preço na empresa do ramo, destacando a
importância da conscientização dos gestores na utilização destas ferramentas
visando a competitividade e sobrevivência no mercado. Demonstrará em forma de
pesquisa descritiva com dados detalhados que a proposta sugerida possibilita atingir
o lucro conforme almejado.
Palavras-chave: Contabilidade de Custos; Contabilidade Gerencial; Formação de
Preços; Empresa Prestadora de Serviços.

ABSTRACT
The present work has the purpose of evidencing the importance of the tools of Cost
Accounting and Management Accounting as tools for price formation and
management of resources in the companies that provide services in maintenance. It
will be presented through a bibliographic review the appropriation of costs and
expenses in the companies that provide services and the proposal of a method for
price formation in the company of the branch, highlighting the importance of the
awareness of the managers in the use of these tools aiming the competitiveness and
survival in the market. It will demonstrate in the form of descriptive research with
detailed data that the suggested proposal allows to achieve the profit as desired.
Key-words: Cost Accounting; Management accounting; Price Formation; Company
Services Provider.
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1. INTRODUÇÃO
Tudo o que constitui um objeto de transação seja produto, mercadoria ou
serviço prestado entre uma empresa e seus consumidores necessita de um preço,
muitos ainda atribuem o preço de venda tendo o custo como base. O paradigma
mais aceitável é de que o preço representa uma equação, onde é formado pela
soma dos custos e lucro desejado. (MEGLIORINI, 2012)
A precificação de um produto deve ser baseada segundo vários autores em
custos, despesas, lucro, demanda e concorrência. Cabe mencionar que o gestor em
seu papel fundamental tem como dificuldade o impasse de estabelecer um preço
atrativo e ao mesmo tempo lucrativo, a escolha do melhor método impacta
diretamente no resultado final da proposta.
Desta forma, a fim de maximizar os resultados e a competitividade das
organizações é fundamental utilizar um sistema de precificação e custeamento que
leve em consideração o ambiente competitivo e as estratégias adotadas pela
empresa.
A Contabilidade possui vários desdobramentos que podem auxiliar os
gestores no Orçamento e Gestão. As ferramentas que a Contabilidade de Custos
apresenta, podem ser utilizadas pelos gestores ou empreendedores nas tomadas de
decisão de formação de preço, para maior competitividade no mercado de prestação
de serviço.
Uma empresa prestadora de serviço a terceiros é caracterizada por ser
pessoa jurídica de direito privado, de natureza comercial e legalmente constituída e
tem como objetivo realizar serviços para outra empresa fora do âmbito da atividade
fim que esta constitui.
É imprescindível que fique claro para os gestores e administradores de uma
empresa prestadora de serviços que eles devem ser os mais fidedignos possíveis na
formação do preço orçando tudo o que for necessário, para quando o contrato for
firmado com clientes não venham surgir imprevistos que possam gerar prejuízos e
que após essa etapa, o adequado gerenciamento, seguindo o orçado é que permite
sobrevivência e crescimento da empresa.
A Contabilidade Gerencial aplicada a uma empresa prestadora de serviços
pode identificar, mensurar e controlar seus recursos de forma apropriada para o
desenvolvimento financeiro e lucratividade desejada, como exemplo um plano
orçamentário detalhado, e uma proposta de levantamento de custos e despesas que
será demonstrado neste estudo.
Como as organizações se deparam atualmente no mercado com situação de
concorrência acirrada devida à constante transformação e esta concorrência tem se
mostrado competente para isso, diante do exposto questiona-se: por que algumas
empresas prestadoras de serviços não conseguem sobreviver no mercado?
Desta forma o objetivo do estudo é evidenciar a importância da ferramenta de
Contabilidade de Custos e Contabilidade Gerencial na precificação e gerenciamento
de recursos, para a competitividade das empresas prestadoras de Serviços em
Manutenção.
E como objetivos específicos têm-se:
a)
Descrever através de revisão bibliográfica os métodos adotados para
precificação de prestação de serviços;
b)
Verificar a importância do papel do gestor e empreendedor na
utilização da ferramenta de Custos na formação do preço de venda;
c)
Apresentar os resultados da utilização das ferramentas de Custos e
Gerencial na empresa do segmento.
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Este trabalho tem por público alvo, Gestores, Empreendedores e Contadores
que estejam envolvidos ou pretendam formar uma empresa prestadora de Serviços
em Manutenção.
2. METODOLOGIA
O trabalho tem como Instrumento da Pesquisa as referências bibliográficas
das respectivas áreas de Custos, Gestão e Mercadologia, seguida por pesquisa
descritiva.
O processo descritivo visa à identificação, registro e análise das
características, fatores ou variáveis que se relacionam com o fenômeno ou
processo. Esse tipo de pesquisa pode ser entendida como um estudo de caso onde,
após a coleta de dados, é realizada uma análise das relações entre as variáveis
para uma posterior determinação dos efeitos resultantes em uma empresa, sistema
de produção ou produto. (PEROVANO, 2014)

3. A CONTABILIDADE ATUANDO NA PRECIFICAÇÃO E GERENCIAMENTO DE
RECURSOS
A Contabilidade é uma ciência social que estuda a composição patrimonial
observando suas mudanças, sendo assim ela tende a buscar informações e registrar
para que possa explicar os fenômenos que afetam esse patrimônio com intuito de
contribuir para o controle e atender aos interessados nesse processo.
Existem vários desdobramentos ou especializações da Contabilidade, até a
Revolução Industrial no século XVIII, só existia a Contabilidade Geral ou Financeira,
que tinha como objetivo servir as empresas comerciais na Era Mercantilista.
(ALVES, 2013)
Os autores afirmam que o conceito da Contabilidade, é de que dentro e fora
das empresas fornece uma infinidade de informações, informações estas que dentro
da empresa norteiam as tomadas de decisão, segundo Marion (2003, p.26) “[...] a
Contabilidade não deve ser feita visando basicamente atender as exigências do
governo, mas, o que é mais importante, auxiliarem as pessoas tomarem decisões”.
Marion ainda diz que (2003, p.24) “a Contabilidade é a linguagem dos
negócios, mede os resultados das empresas, avalia o desempenho dos negócios,
dando diretrizes para as tomadas de decisões”.
A Contabilidade de Custos tem como papel principal desde os primórdios, a
mensuração monetária de estoques e resultados, ou seja, o estudo da composição
dos cálculos dos custos, com isso não pôde se desenvolver como instrumento
administrativo e utilizar todo seu potencial no campo gerencial. A Contabilidade de
Custos nasceu da Contabilidade Financeira, através da necessidade de avaliar
estoques na indústria, tarefa fácil na Era Mercantilista, como seus princípios
derivaram dessa finalidade, nem sempre conseguiu atender as tarefas mais
importantes de controle e decisão, que a Contabilidade Gerencial possui.
(ATKINSON, 2010)
Com o passar do tempo ocorreu maior aproveitamento e formas do uso da
Contabilidade de Custos, não só na área industrial como de outras naturezas, tais
como instituições financeiras, empresas comercias e prestadoras de serviços, aonde
o uso era irrelevante, passou a mostrar seu potencial em controle e até tomadas de
decisão. Mesmo nas empresas prestadoras de serviços aonde eventualmente era
utilizado para avaliação, tem demonstrado ser uma ferramenta imprescindível e tem
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provado através do uso de suas ferramentas, que auxilia na correta apropriação dos
custos das empresas, voltou-se de maneira tão importante com visão global para o
processo produtivo incluindo também estudos de despesas indiretas, custos
indiretos e ou até mesmo overhead3.
De acordo com Martins, a Contabilidade de Custos nasceu da Contabilidade
Financeira (2003):
A Contabilidade de Custos nasceu da Contabilidade Financeira, quando da
necessidade de avaliar estoques na indústria, tarefa essa que era fácil na
era do mercantilismo. Seus princípios derivam dessa finalidade primeira e,
por isso, nem sempre conseguem atender completamente as suas outras
duas mais recentes e provavelmente mais importantes tarefas: controle e
decisão. (MARTINS, 2003, p.23)

A Contabilidade Gerencial é outro desdobramento da Contabilidade e tem
como objetivo trabalhar com as informações financeiras e operacionais para os
funcionários e gestores envolvidos no processo interno, afim do orientar e dirigir
suas decisões operacionais e de investimentos.
Tradicionalmente, a informação da Contabilidade Gerencial havia centralizado
o campo financeiro e recentemente expandiu-se para área operacional ou física,
como a qualidade e tempo de processo, bem como informações mais subjetivas de
satisfação do cliente, capacidade de funcionário e desenvolvimento de novos
produtos.
O sistema de Contabilidade Gerencial dispõe de informações para os
gestores, funcionários e demais envolvidos no processo para que recebam
feedback4 de seu desempenho, habilitando-os a aprender pela experiência e
melhorar para o futuro.
Para Atkinson et al. (2011):
Contabilidade gerencial é o processo de produção de informações
financeiras e operacionais para funcionários e gerentes. O processo deve
ser orientado pelas necessidades de informação interna e deve dirigir suas
decisões operacionais e de investimentos. (ATKINSON et al,2011, p.36)

Para apoiar a tomada de decisão e tornar a atividade do ramo de prestação
de serviços mais competitiva, os gestores precisam aprender gerenciar com
competência e dominar suas demonstrações financeiras e as ferramentas de
Contabilidade de Custos e Gerencial contribui de forma significativa para o sucesso.

3.1

EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO INDUSTRIAL

Uma empresa prestadora de serviços é essencialmente entendida pela venda
de trabalho, ainda que para executar esse trabalho também utilize materiais,
produtos, peças, componentes, etc. Não é fácil para um gestor atender todas as
tarefas exaustivas na obtenção da satisfação do cliente e garantia de sobrevivência,
ele precisa atender com qualidade o serviço prestado e ao mesmo tempo cuidar das
finanças, das necessidades dos funcionários, alavancar as vendas e analisar a
concorrência.
Terceirização é o processo de seleção de uma organização externa (um
fornecedor) para suprir em bem ou serviço anteriormente produzido internamente. A
3

Despesas gerais de uma empresa, também denominadas de Custos Administrativos. Fonte:
Dicionário Inglês-Português (2017).
4
Resposta utilizada no processo de comunicação. Fonte: Dicionário Inglês-Português (2017).

IV Encontro de Pesquisa e VIII Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 26 e 27 de
outubro de 2017

terceirização é feita porque o fornecedor externo pode oferecer o bem ou serviço a
custo inferior ou qualidade superior.
Como Manutenção Industrial, os autores definem como sendo um conjunto de
ações que são necessárias para conservação, pelo tempo possível, a condição
original de um objeto considerando que ele tem um desgaste natural previsto pelos
fabricantes.
Em uma fábrica existe a necessidade de conhecimento especializado por
profissionais do ramo de mecânica, elétrica, instrumentação, automação e outras
correlacionadas para manutenção de máquinas e equipamentos. Um nicho de
mercado que vem sendo utilizada por fabricantes de máquinas e equipamentos, é o
serviço de manutenção pós venda, onde os técnicos geralmente são especialistas e
estão familiarizados para corrigir os eventuais problemas.
Os especialistas afirmam que 50% da vida útil das máquinas e equipamentos
se dão através da correta utilização e manutenção, as fábricas que compram
máquinas e equipamentos atualmente têm exigido informações de análise de falha e
reparo, assim como tempo que leva para acontecer à falha, podendo atuar de forma
antecipada com mão de obra qualificada e confiável através de procedimentos
corretos que são imprescindíveis para o desenvolvimento da produção.
Atualmente a manutenção estratégica está em alta, segundo Pinto et al.
(2001):
A manutenção, para ser estratégica, precisa estar voltada para os
resultados empresariais da organização. É preciso, sobretudo, deixar de ser
apenas eficiente para se tornar eficaz; ou seja, não basta, apenas, reparar o
equipamento ou instalação tão rápido quanto possível mas é preciso,
principalmente, manter a função do equipamento disponível para a
operação reduzindo a probabilidade de uma parada de produção não
planejada. (PINTO et al,2001, p.11)

A maneira pela qual é definida a manutenção utilizada na intervenção das
máquinas e equipamentos caracteriza se por várias nomenclaturas, o indicado é
utilizar algumas práticas básicas para correta definição, encaixando nas premissas
de especificações de cada uma, pois existe uma grande variedade de denominações
que podem ocasionar confusão nas características, as mais utilizadas serão
abordadas a seguir.

Manutenção Corretiva
Trata-se do modelo de manutenção menos utilizado, já que o equipamento
atua até falhar e só a partir disto é reparado ou substituído, não existindo
monitoramento. Desse modo, a ação principal na Manutenção Corretiva é corrigir e
restaurar as condições de funcionamento do equipamento. (PINTO, 2001)

Manutenção Preventiva
Esse modelo de manutenção tem sido muito utilizado, consiste nas ações
realizadas para evitar as falhas, envolve planejamento de monitoramento com base
periódica de acordo com as especificações e detalhamentos do fabricante e levam
em consideração o estado de conservação, algumas situações que podem ser
citadas com exemplo são as de lubrificação, alinhamento, balanceamento, limpeza,
ajustes, substituições de componentes desgastados e monitoramento. É investido
energia e tempo, mais o resultado final leva em consideração a vida de um
equipamento e pode evitar uma substituição. (PINTO, 2001)
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Manutenção Preditiva
Baseada em contínuo monitoramento durante a operação, levando em
consideração o estado do equipamento e a intervenção acontece com a finalidade
antecipada a eventuais problemas baseado na coleta de dados e inspeções de
campo. Indica as condições reais de funcionamento conforme o desgaste, o principal
objetivo é não desmontar os equipamentos desnecessariamente e aumentar o grau
de desenvolvimento de produção. (PINTO, 2001)

Manutenção Centrada em Confiabilidade
Baseado para assegurar o desempenho operacional exigido pelo usuário das
máquinas e equipamentos é uma técnica aplicada com objetivo de estabelecer
níveis mínimos
de manutenção. Quando implantada corretamente tem uma
eficácia na diminuição de custos com o aumento no tempo de funcionamento assim
diminuindo o risco que a organização tem na produção. (PINTO, 2001)
3.2 PRECIFICAÇÃO
O mercado competitivo vem sendo abalado com crises diversas que
assombram quase todos os setores e para sobreviver em meio aos acontecimentos,
é imprescindível ter conhecimento, pois informações podem custar a vida de uma
empresa.
A gestão de custos e preços de uma empresa é antes de tudo interdisciplinar,
segundo Costa et al. (2010):
[...] Além disso, outras áreas do conhecimento verificam-se fundamentais
para uma adequada compreensão dos fenômenos, técnicas e ferramentas
que balizam a gestão de custos e preços em um ambiente industrial.
Podemos destacar a área de contabilidade gerencial. (COSTA et al,
2010,p.7)

E ainda o autor comenta que:
A estratégia de preços é parte da estratégia geral da empresa no que diz
respeito à geração de receitas, e não pode ser separada da estratégia de
mercado na sua visão de valore competição, e tampouco da gestão de
custos. Assim, a estratégia da formação de preços compreende a
integração de diferentes áreas de uma empresa na busca de objetivos
comuns ao empreendimento. (COSTA et al, 2010,p.93)

Muitos empreendedores do ramo de prestação de serviços baseiam-se
apenas nos custos para atribuir o preço ao serviço e é neste ponto que surgem os
problemas, os próprios métodos de custeio se não forem adequados podem causar
resultado indesejado.
Hoje os autores atribuem diversos fatores que devem ser considerados junto
ao método de custeio para correta precificação nesse segmento, o modelo de
precificação utilizado para esse estudo será o de custo-meta.
O custo-meta é definido com base na porcentagem de lucro estimado, assim
sendo vale ressaltar que existe o paradigma de que a definição do preço do produto
deve levar em consideração o mercado e demanda, logo após a definição deve
realizar uma análise para verificar se o valor desejado está de acordo para
concorrência. Para a definição de preço seguindo esse método teremos duas
variáveis que poderão ser trabalhadas para a formação de preço e negociações da
venda do serviço, abaixo a equação:
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Figura 1. Formação de Preço

Fonte: MEGLIORINI, 2012, p. 07.

Se o valor de mercado apresenta média de R$100,00, e que os proprietários
da empresa almejam lucro de R$20,00, seu custo máximo será de R$ 80,00.
A importância do conhecimento do custo-meta para a negociação faz toda
diferença para o gestor da empresa, pois no levantamento de custos caso se
identifique a necessidade de ser maior do que o máximo permitido pelo custo-meta
pode-se negociar para abaixar o lucro desejado ou seguir com preço acima do
mercado e fazer a proposta para o cliente com base em outros argumentos como
custo de mão de obra qualificada, valor agregado ao produto e outras necessidades
levantadas para atendê-lo com qualidade.
3.3 MÉTODO DE CUSTEIO
Para a compreensão do sistema de apuração de Custos é necessário o
conhecimento dos termos aplicados na área, neste trabalho serão considerados da
seguinte forma com base em literatura:
Gastos: correspondem aos compromissos financeiros assumidos por uma
empresa no tocante à aquisição de: recursos para realização de serviços, recursos
para consumo no ambiente administrativo, recursos para consumo no ambiente
comercial;
Custos: corresponde à parcela de gastos consumida no ambiente fabril para
realização de serviços;
Despesas: correspondem à parcela dos gastos consumida para administrar a
empresa e realizar as vendas, isto é, para gerar a receita, são representadas pelas
despesas administrativas e despesas de vendas. (CREPALDI, 2014)
Como nas empresas comerciais e industriais, na empresa prestadora de
serviços não é diferente, diariamente tem ocorrência de gastos, como a compra de
materiais a serem aplicados na execução do serviço, aquisição de material de
escritório, pagamento de taxas, impostos, manutenção dos bens patrimoniais, folha
de pagamentos, etc. Na demonstração de resultados podemos observar os
lançamentos de custos e despesas separadamente.
Figura 2. Apropriação de custos e despesas

Fonte: MEGLIORINI, 2012, p. 07.

Os Custos podem ser classificados segundo Megliorini (2012):
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Custos diretos: são os custos apropriados aos produtos conforme o
consumo. Exemplos clássicos de custos diretos são a matéria-prima e a
mão de obra direta. Se outro elemento de custo tiver sua medição do
consumo no produto, esse custo será considerado direto.
Custos indiretos: são os custos apropriados aos produtos de acordo com
uma base de rateio ou critério de apropriação. Essa base de rateio deve
guardar uma relação próxima entre o custo indireto e o produto. Em geral,
são empregados como bases de rateio: o período (em horas) de emprego
de mão de obra; o período (em horas) de utilização das máquinas na
fabricação dos produtos; a quantidade (em quilos) de matéria-prima.
(MEGLIORINI, 2012, p.09)

E ainda o autor comenta que:
Custos Fixos: são aqueles que decorrem da manutenção da estrutura
produtiva da empresa, independendo da quantidade que venha a ser
fabricada dentro do limite da capacidade instalada. Exemplos desse
comportamento são o custo do aluguel e a depreciação
Custos variáveis: são aqueles que aumentam ou diminuem conforme o
volume de produção. (MEGLIORINI, 2012, p.11)

Os métodos de custeio foram difundidos por grandes empresas no Brasil,
como a Volkswagen, Mercedes Benz, Siemens e outras.
3.4 FERRAMENTAS DA CONTABILIDADE GERENCIAL APLICADAS NAS
EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS
A responsabilidade dos gestores segundo o Código Civil brasileiro é prevista
através da Lei 10.406/2002, que dedica uma parte exclusiva para o desempenho
dessa função, onde descreve que é inquestionável o dever de conhecimento dos
gestores nas formas de apuração dos custos da empresa, no levantamento das
Demonstrações Contábeis e principalmente com as informações que ali constam.
De acordo com Horngren et al. (2004):
As ideias básicas da contabilidade gerencial foram desenvolvidas em
organizações de manufatura. Essas ideias, entretanto, evoluíram de modo
que se aplicam a todos os tipos de organizações, incluindo as de serviço –
que, para nossos propósitos, são todas as organizações além das
manufatureiras, atacadistas e varejistas, isto é, que não fabricam ou
vendem produtos tangíveis. Empresas de contabilidade e auditoria, bem
como de advocacia, consultores gerenciais, corretores imobiliários,
transportadoras, bancos, companhias de seguro e hotéis são organizações
de serviços com fins lucrativos. (HORNGREN et al, 2004,p.07)

3.5 SISTEMAS DE GERENCIAMENTO DE CUSTOS E DESEMPENHO
São sistemas de controle gerencial integrado por lógicas, a fim de reunir
informações com o objetivo de tomar decisões de planejamento e controle, motivar
os funcionários e avaliar o desempenho.
As empresas de pequeno porte podem ser dirigidas e controladas pela
mesma pessoa, já nas empresas de grande e médio porte, impõe-se a divisão de
tarefas dividindo as áreas distintamente, nesse último contexto atua como cunho
administrativo, fornecendo dados e informações para planejamento e pesquisa, e
visa demonstrar os pontos estratégicos que colocam em perigo a rentabilidade da
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empresa. A veracidade das informações é de responsabilidade da controladoria,
assim sendo deve garantir que os dados que serão examinados pelo gestor são
importantes e imprescindíveis na continuidade da empresa, e o gestor poderá fazer
o melhor uso das informações para correta tomada de decisão. (CREPALDI, 2014)
3.6 ORÇAMENTO – MESTRE: SISTEMA DE AVALIAÇÃO FINANCEIRA
É comum a associação da palavra “orçamento” a limitações de gastos, porém,
nas empresas tem sido usada para focar a atenção nas operações e finanças,
podem antecipar problemas em potencial e destacar vantagens, permitindo assim
aos gestores agir de forma antecipada para evitar eventuais causas desnecessárias
ou aproveitar oportunidades.
Os estudos destacam a forte utilização dos orçamentos para redução de
custos e controle, os orçamentos contínuos, ou móveis usam a formula de adição de
um novo mês no futuro, sempre que um mês anterior termina. São usados com
objetivo de forçar os gestores a sempre pensar nos próximos doze meses, não
apenas no restante do ciclo orçamentário. (HORNGREN et al, 2004)
Os termos utilizados na composição das planilhas de controle variam de
acordo com a empresa, abaixo os termos utilizados neste estudo:
- Orçamento de Custos;
- Orçamento de despesas.
3.7 ESTUDO DE CASO NA EMPRESA G: APLICAÇÃO DA PESQUISA
A pesquisa realizada nesse trabalho foi aplicada a empresa G, uma empresa
prestadora de serviços em manutenção industrial que atua prestando serviço para
uma multinacional.
O serviço realizado é de manutenção preventiva na área de mecânica e
instrumentação, e tem contrato para dois anos a partir de 2015, o escopo solicitado
pelo cliente segundo levantamento técnico conta com um gestor engenheiro em
manutenção, o qual é o responsável técnico, mão de obra especializada de dez
técnicos mecânicos, cinco técnicos em instrumentação e um auxiliar administrativo.
A proposta tem como objetivo prestação de serviço de mão de obra em horário
administrativo sem adição de horas extras, ferramentas, equipamentos e insumos,
estes devem ser fornecidos pela contratante.
Utilizando o método de formação de preço custo-meta, foram levantados
todos os dados necessários para o cálculo de formação de preço, considerando as
prerrogativas legais que devem ser seguidas para com o funcionário que estão
descritas na legislação trabalhista, previdenciária e acordo coletivo sindical da
categoria, para piso salarial conforme função, benefícios e exigibilidades. (ALMEIDA,
2015)
Assim como as despesas administrativas, instalações para o funcionamento
da empresa, cálculos de correção inflacionária, projetando correção de salários
anuais e preços praticados pelos fornecedores para o ano seguinte de 2016.
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Figura 3. Levantamento de dados para folha de pagamento e benefícios 2015

Fonte: Elaborado pela Autora, 2017.

Figura 4. Levantamento de dados para benefícios 2015

Fonte: Elaborado pela Autora, 2017.

Figura 5. Levantamento de dados para folha de pagamento e benefícios 2016

Fonte: Elaborado pela Autora, 2017.
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Figura 6. Levantamento de dados para benefícios 2015

Fonte: Elaborado pela Autora, 2017.

Nas figuras de 3 a 6, os cálculos realizados para orçamento 2015 e aplicação
de correção prevista em 10% para 2016, essa correção deve ser utilizada para
provisionar reajustes previstos em acordo coletivo tendo como base de correção
salarial a média dos cinco anos anteriores aplicado por sindicato da categoria
metalúrgica da região. Para os outros custos e despesas os valores são
estabelecidos conforme legislação como FGTS (8%), INSS (28,8%), 13° salário e
Férias.
Transporte, equipamentos de proteção individual, uniforme e seguro de vida,
a esses foram aplicados o valor de correção de 10% devido acréscimo que podem
sofrer reajustes pelos fornecedores no ano posterior a 2015, e como base utilizado
valor acima da média inflacionária dos cinco anos anteriores para evitar discrepância
à oficialização do índice que provavelmente segue linha de tendência. Então logo
ao sofrer esse aumento de um ano para o outro é de suma importância a projeção
na formação do preço para repasse ao cliente e constar no contrato.
Figura 7. Levantamento de despesas para funcionamento da empresa 2015

Fonte: Elaborado pela Autora, 2017.
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Figura 8. Levantamento de despesas para funcionamento da empresa 2015

Fonte: Elaborado pela Autora, 2017.

Nas figuras 7 e 8, despesas orçadas para o funcionamento da empresa com
projeção de reajuste de 10% de 2015 para 2016, conforme citado anteriormente a
necessidade dessa correção.
Para contabilidade da empresa optou-se por empresa de prestação de serviço
de contabilidade e apoio de auxiliar administrativo para o envio das informações e
documentações necessárias.
Para segurança do trabalho e documentações exigíveis optou-se por contrato
de empresa de prestação de serviços de segurança do trabalho (emissão de
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), Programa de Controle
Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO), Atestado de Saúde Ocupacional, Mapa de
Riscos e visitas mensais de técnico de segurança do trabalho na empresa), por se
tratar de uma empresa com número de funcionários abaixo do exigível para
contratação de técnico de segurança a opção de prestação de serviços atende as
necessidades, sendo estrategicamente de menor custo.
Aluguel de veículo para serviços administrativos e outras necessidades dentro
da fábrica. Orçamento para taxas de alvará, taxas de autorização para responsável
técnico, sindicato, máquinas, equipamentos, instalações, material de consumo para
escritório e capacitação da mão de obra estimada segundo levantamentos e estudo
de casos. Todos os valores utilizados são praticados por fornecedores da região.
A legislação que trata do Equipamento de Proteção Individual (EPI) no âmbito
da segurança e saúde do trabalhador é estabelecida pela Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT), a Seção IV desse capítulo, define a obrigatoriedade de a empresa
fornecer o EPI gratuitamente ao trabalhador e através do levantamento em
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA).
Foi realizado o levantamento necessário de quantidade e tipo por função
juntamente com uniformes para padronização dos funcionários no âmbito das
atividades exercidas e posteriormente inseridos nos orçamentos para formação de
preço, na Figura 9 pode-se observar o detalhamento de cada item.
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Figura 9. Levantamento de equipamentos de proteção individual e uniforme

Fonte: Elaborado pela Autora, 2017.

Para esse levantamento foram observadas as necessidades estipuladas no
PPRA por função e desenvolvido o cálculo com base em durabilidade e quantidade
a ser utilizada mensalmente, depois de aplicado a média de valores praticados pelos
fornecedores da região, levando em consideração a correção de valor em 10% para
o ano de 2016 conforme orçamentos anteriores.
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Figura 10. Levantamento de dados e cálculos tributários

Fonte: Elaborado pela Autora, 2017.

Figura 11. Cálculo para formação de preço

Fonte: Elaborado pela Autora, 2017.

Após o levantamento dos dados e realização dos cálculos, a correta
apreciação de custos e despesas abordados no Capítulo 5, define a montagem da
base de cálculos para os impostos e lucro desejado conforme Figura 10, aonde
foram inseridos os custos, despesas e lucro desejado de 20%, e, para calcular os
impostos utilizou–se a tabela de lucro presumido (IRPJ 32% x 15%, CSSL 32% x
9%, PIS 0,65%, COFINS 3%). Posteriormente inseridos todos esses valores na
tabela de formação de preço conforme abordado no Capítulo 4 encontra–se o valor
da formação de preço conforme Figura 11.
4. CONCLUSÃO
Através do estudo bibliográfico e descritivo realizado, foi proposto um modelo
de precificação onde se evidencia que a Contabilidade de Custos orienta os
gestores e empreendedores quanta a correta identificação da composição de custos
e despesas, auxiliando a formação do preço e que a Contabilidade Gerencial
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apresenta ferramentas de uso imprescindíveis para o gerenciamento de recursos
possibilitando a competitividade nas empresas prestadora de serviços em
manutenção industrial.
Em decorrência da revisão bibliográfica abordada, foi verificada a importância
do papel do gestor e empreendedor em aplicar as ferramentas de forma adequada
para o segmento, tendo consciência de que a escolha e aplicação do método correto
podem fazer a diferença na formação do preço para o cliente e que isso pode afetar
a venda tanto no momento da negociação quanto futuramente a vida da empresa.
Foram apresentados os resultados da utilização da Contabilidade de Custos
na empresa do segmento, e conclui-se que o orçamento de custos, despesas e a
precificação aplicada conforme propostas sugeridas através de revisão bibliográfica
foram seguidas e possibilitaram o correto levantamento de custos e despesas
necessárias levando em consideração que deve se contar com o levantamento
técnico para todas as necessidades do segmento sendo de suma importância para
não faltar nenhum item de funcionamento da empresa e que a utilização da
Contabilidade Gerencial na empresa possibilitou a aplicação do orçamento realizado
conseguindo assim atingir o objetivo de lucro conforme almejado.
Sem intenção de esgotar este assunto, deixo a contribuição para os gestores,
empreendedores, administradores e contabilistas que atuam no ramo do segmento
de prestação de serviços, que tem se tornado um diferencial para as indústrias do
país com a tão imprescindível: manutenção.
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RESUMO
Com o aumento da competitividade mundial as empresas precisam buscar práticas
melhores e mais relevantes para a organização do serviço prestado, visando o
aperfeiçoamento e o poder competitivo, destacando-se no mercado de trabalho.
Dessa forma as empresas têm como principal objetivo melhorar o desempenho e
aprimorar a qualidade dos seus produtos e serviços. Desse modo o presente artigo
pretende verificar o uso do Benchmarking Contábil em escritórios de contabilidade,
tendo por base, a pesquisa em três escritórios do município de Telêmaco Borba, PR.
Foi realizada uma pesquisa bibliográfica e estudo de caso. Os dados foram obtidos
por meio de conversas informais com proprietários de escritórios de contabilidade e
através e entrevistas semiestruturadas. A pesquisa demonstra que o benchmarking
contábil vem sendo utilizado exponencialmente nos escritórios com resultados gerais
positivos.
Palavras-chave: Benchmarking; Escritórios de Contabilidade; Competitividade.

ABSTRACT
With the increase of global competitiveness companies need to seek better and more
relevant practices for the organization of the service provided, aiming at the
improvement and the competitive power, standing out in the labor market. In this way
companies have as main objective to improve performance and improve the quality
of their products and services. Thus, the present article intends to verify the use of
Accounting Benchmarking in accounting offices in three offices in the city of
Telêmaco Borba, PR. A bibliographic research and case study were carried out. Data
were obtained through informal conversations with owners of accounting offices and
through semi-structured interviews. Research shows that accounting benchmarking
has been used exponentially in offices with positive overall results.
Key-words: Benchmarking; Accounting Offices; Competitiveness.

1. INTRODUÇÃO
Nas últimas décadas a competitividade mundial teve um grande aumento,
fazendo com que as empresas despertem para o mundo exterior e aprendam com
1
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as melhores práticas, obrigando-as a buscarem o aperfeiçoamento para melhor
enfrentar as condições do mercado.
As empresas têm como grande objetivo aprimorar a qualidade de produtos e
serviços, oferecer baixo custo além de se destacar no mercado, liderando no setor
em que atuam.
O benchmarking é uma técnica que surgiu da necessidade que as empresas
apresentam para melhorar e aperfeiçoar suas práticas, se espelhando nas empresas
que são referências no setor.
Segundo Maximiano (2004, p.494) "literalmente Benchmarking é usar um
ponto de referência a ser copiado". Dessa forma podemos compreender que essa
técnica tem como objetivo verificar os produtos e serviços de qualidade de uma
empresa concorrente para utilizá-las como exemplo adaptando-a a realidade da
própria empresa.
Benchmarking é uma grande ferramenta de melhoria de qualidade utilizada
para procurar melhores processos, sempre visando propostas inovadoras para
grandes ou pequenas empresas. Esse conceito tem produzido resultados
diferenciais em grandes companhias. Através do processo de pesquisa o
Benchmarking permite que possam ser realizadas comparações entre diversas
companhias, mostrando assim o seu referencial de qualidade, trazendo muitos
benefícios.
A demanda desenfreada atrás da vantagem competitiva nesses últimos
tempos é bem maior, em busca de métodos mais ágeis, práticos e tecnológicos,
estando presentes desde setores como armazenamento e/ou distribuição atuando
até no marketing da empresa. Sendo possível com esse método a condução dessas
informações de uma maneira informal, através de conversas diretas ou até mesmo
através de associações de empresas que aceitem fornecer informações de
processos comuns. Desse modo os resultados do processo se julgam relevante à
empresa, já que por sua vez oferece diversos benefícios e vantagens ao mundo
industrial e comercial, elevando então a performance de seus produtos.
A partir de um estudo sobre a ferramenta benchmarking a problemática da
pesquisa é: Como se dá esse processo em escritórios do setor contábil?
Este estudo terá como objetivo geral analisar a importância do uso do
Benchmarking Contábil. E como específicos:
a.
Identificar o uso do Benchmarking Contábil como ferramenta
competitiva e viável no aprimoramento dos serviços;
b.
Conhecer a área ou equipe de Benchmarking Contábil dos escritórios
e como a mesma se organiza;
c.
Verificar os pontos positivos e os resultados alcançados com o uso da
ferramenta.
2. METODOLOGIA
A metodologia utilizada terá como população os escritórios contábeis,
situados no município de Telêmaco Borba – Paraná – onde serão sujeitos de
pesquisa três escritórios que atuam no setor.
Os instrumentos que serão utilizados serão: estudo bibliográfico visando
aprofundar os conhecimentos sobre a ferramenta Benchmarking, pesquisa
qualitativa (estudo de caso) em três escritórios do setor contábil verificando através
da coleta de dados que se darão por meio de entrevistas, os pontos positivos e os
resultados alcançados com o uso da ferramenta Benchmarking, bem como a mesma
conduz o escritório para que consiga identificar novas oportunidades de melhoria.
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3. DESENVOLVIMENTO
3.1 BENCHMARKING: CONCEITO
A palavra benchmarking significa “marco” que surgiu nos Estados Unidos na
década de 40 durante a Segunda Guerra Mundial.
Segundo Martin (2002), a Xerox foi uma das empresas pioneiras a utilizar o
Benchmarking como ferramenta visando o sucesso competitivo.
O benchmarking surgiu da necessidade de adquirir informações e corrigir
problemas de forma rápida e competitiva. Dessa forma o benchmarking é uma
ferramenta tecnológica que serve para observação de modelos de gestão
administrativa, que determina padrões a serem comparados e copiados. Essa
ferramenta pode ser utilizada tanto em produtos, métodos e serviços onde se
observa, compara e tira lições para aperfeiçoar o próprio negócio.
Segundo Camp (1998), a busca de melhoria de produtos e processos requer
que as empresas continuamente definam objetivos e identifiquem oportunidades que
levem ao alcance e superação dos mesmos, garantindo a competitividade do
negócio. Dessa forma podemos definir benchmarking como a comparação e a busca
por
melhores
práticas
com
objetivo
de
melhorar
a
qualidade.
De acordo com Bogan (2004) benchmarking é o método sistemático de
procurar os melhores processos e as ideias inovadoras mais eficazes que conduzam
a um desempenho superior.
É importante considerar que:
O importante é entender os princípios e aplicações do benchmarking e não
se apegar à sua tradução literal. Assim, justifica-se manter o termo em sua
forma original em inglês, assim como seus derivativos, tais como o verbo
benchmark (ação de ter um padrão de referência) e o substantivo
benchmarker (que significa a empresa que copia e aprimora alguma área
tendo como referencial outra empresa considerada de excelência no
mercado, concorrente direto ou não) (BOXWELL, 1996, p.2).

Dessa forma podemos entender que o processo de benchmarking é contínuo
que tem como objetivo eliminar gastos excessivos, se colocando como lideres no
mercado.
Segundo Chiavenato (2003), o impacto da tecnologia da informação nas
organizações se deve ao controle da estrutura organizacional e seu comportamento,
permitido aos administradores aprimorarem cada vez mais a eficácia, produzindo
seus produtos e prestando seus serviços com mais eficiência.
As informações do benchmarking fornecem dados importantes que servem de
aprendizado para melhoria da eficiência e qualidade de gestão administrativa.
3.2 TIPOS DE BENCHMARKING
Benchmarking Interno: é realizado quando a empresa possui filial em
diferentes estados e sua matriz apresenta um sistema de logística desejável, a qual
pode servir de modelo para o aprimoramento das demais empresas filiais. Acontece
dentro da própria organização, como por exemplo, quando um representante de um
setor visita a outro setor (dentro da mesma empresa), para obter uma determinada
informação.
Benchmarking Competitivo: não havendo parceria entre as empresas
concorrentes é realizado o contrato com uma consultoria e esta fornecerá dados e
informações procurando soluções para alcançar a superioridade e vantagem em
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relação à empresa concorrente, melhorando e aperfeiçoando as práticas da
empresa.
Benchmarking Genérico: é realizado quando empresas de diferentes
setores se dispõe a trocar informações para melhorar práticas em determinada área,
aborda processos mais complexos e que são encontrados facilmente em outras
empresas, como por exemplo, desde o momento em que o pedido chega até a
entrega do produto.
Benchmarking Funcional: a investigação é focada numa função específica
que pode existir ou não na própria empresa. Em termos como identificação e
compreensão dos capacitores este estudo oferece grandes chances para se
desenvolver novas abordagens.
3.3 PRINCÍPIOS DO BENCHMARKING
O benchmarking baseia-se em quatro princípios:
Reciprocidade: a ferramenta benchmarking consiste em relações recíprocas,
já que quando solicitamos informações a uma determinada empresa criamos o
comprometimento em permitir as nossas informações, é uma relação “ganha-ganha”.
Desse modo, este processo deve ser antecedido de uma negociação para
estabelecer certos limites a respeito da troca de informações.
Analogia: para atingir os resultados desejados é necessário estabelecer uma
analogia com os métodos da empresa, ou seja, é cobrado que as equipes de
benchmarking saibam adaptar processos de organização estudada, determinados a
própria organização que realiza o benchmarking, além das comparações de
processos envolvem também produtos, práticas e resultados que necessariamente
devem ser parecidos para que seja possível a comparação de ambos.
Medição: os sistemas de medição dependem de indicadores escolhidos pelas
empresas que partilham o seu estudo, vale à pena ressaltar que o benchmarking é
uma comparação de desempenho entre empresas, portanto, a capacidade de se
medir o desempenho é importante para poder identificar qual empresa possui o
melhor resultado.
Validação: o processo benchmarking deve validar seus estudos por meios
estatísticos, devem se basear em fatos, para que seja possível resultar melhorias
diferenciais para seus processos. Lembrando que os dados colhidos em seus
estudos devem ser sempre válidos, para que não haja dificuldades ou impedimentos
para o estudo, pois pode atrapalhar o processo e não gerar melhorias as quais são
muito almejadas.
3.4 MÉTODOS DE APLICAÇÃO BENCHMARKING
O Benchmarking consiste em cinco etapas básicas. De acordo com Camp
(1989) as etapas para aplicação são: planejamento de estudo, formar a equipe,
definir parceiros, coletar e analisar informações e finalmente adaptar e melhorar o
processo. Estas etapas incorporam o conceito PDCA que é planejar, executar,
verificar e agir, o que envolve mais ainda o objetivo principal do estudo de
benchmarking, que no caso é a melhoria.
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Figura 1. Etapas de aplicação do Benchmarking.

Fonte: Bhuta e Huq, 1999, p. 40, modificado pela Autora (2017).

Destacam-se alguns conceitos importantes como, estudos do benchmarking,
os quais devem ser muito bem planejados, a coleta de dados só poderá ser
realizada após ser definido o que realmente se quer, deve-se manter cautela acima
das informações coletadas, os resultados da análise sobre as práticas não podem
ser adicionadas a empresa antes de ser realizado um processo de adaptação e por
fim o objeto do estudo que é melhorar.
3.4.1 Planejar o Estudo
O benchmarking exige um esforço extremamente significativo e demanda
recursos em relação a tempo e dinheiro, desse modo é importante que os estudos
escolhidos sejam críticos para que gerem o sucesso da organização.
Seus estudos podem ter como foco um processo, um produto, uma prática, ou
apenas um desempenho e/ou resultado. Convém que juntamente com os estudos
realizados venham os objetivos estratégicos. Como os recursos são limitados, deve
ser priorizado um estudo, utilizando fontes para conseguir definir o objeto de estudo,
então se define onde o benchmarking deve ser aplicado.
3.4.2 Coletar os Dados
A coleta das informações relativas ou das comparativas consiste na etapa
mais extensa do benchmarking. Necessita de um planejamento para definir as
possíveis fontes de informações e quais instrumentos de coleta serão utilizados.
Nesta etapa um cronograma facilita a realização da coleta de dados.
Os melhores métodos serão definidos de acordo com o objetivo do estudo,
após definido o método o próximo passo é coletar as informações.
3.4.3 Analisar os Dados
Esta etapa tem o objetivo de mostrar os diferenciais existentes, entre a
organização e o parceiro de benchmarking e principalmente entender por que esses
diferenciais existem. Para ser realizada é necessário que a equipe seja preparada,
para que possa fazer estimativas e tirar conclusões, praticando então sua
capacidade de analisar.
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3.4.4 Adaptar as Práticas
A etapa de adaptar as práticas é a etapa que mais exige criatividade da
equipe que está realizando o estudo de benchmarking, pois essa etapa é um
processo decisivo, pois o sucesso das lições aprendidas com o parceiro que estará
envolvido no processo benchmarking vai depender da capacidade que a equipe terá
de adaptar a situação de sucesso a realidade do dia a dia que contem muitas
variedades mercadológicas e culturais.
O adaptar no benchmarking impõe que não existem duas entidades iguais,
mesmo que aconteçam atividades semelhantes e que o método de uma entidade
não poderá ser diretamente transferível para a outra, mas por sua vez pressupõe
que, o adaptar aconteça de um exame para explicar os diferenciais do parceiro, para
que aconteça a identificação das áreas que precisem ser reajustadas a realidade da
entidade, de acordo com suas necessidades, para que possa desenvolver um plano
para melhorias que realizem um desempenho igual ou melhor do que ao da outra
entidade/parceiro.
3.4.5 Melhorar as Práticas
Esta etapa forma um passo de conclusão para o estudo, já que uma das
principais razões para fazer esse estudo é implementar; acompanhar os resultados
dos parceiros tem uma enorme importância nesta etapa também, para que possam
ser buscados outros referenciais e consequentemente possa revalidar metas,
buscando novos patamares de desempenho, dando então continuidade ao
benchmarking.
3.5 BENCHMARKING EM BUSCA DA COMPETITIVIDADE
A competitividade apresenta como principais precursores David Ricardo e
Adam Smith (ANDRIOLI, 2013). Smith tem como ideia básica da concorrência de
que competindo entre si os sujeitos contribuem e favorecem o progresso geral.
Enquanto Ricardo apresenta a competitividade como sendo uma vantagem
em que os envolvidos se beneficiam das relações de troca.
Em função das transformações a competitividade ganhou espaço nas
empresas que procuram adequar recursos para manter vantagens e evoluir no setor
em que atua.
Segundo Porter (1993), o conceito mais adequado para competitividade é
produtividade. Isso depende da participação e da capacidade que as empresas têm
de elevar os seus níveis de produtividade. Para tanto é necessário que a empresa
adote uma série de estratégias que possam lhe conferir a capacidade de
concorrência.
Competitividade e desempenho são conceitos intrinsecamente relacionados
na medida que a avaliação de desempenho é a maneira pela qual a
organização verifica a eficácia das suas decisões estratégicas (BROWN e
LAVERICK apud PEREIRA, 2003).

De acordo com a corrente teórica schumpeteriana, a concorrência se
caracteriza pela diferenciação, onde o fator determinante da vantagem competitiva
são as estratégias, não somente mudanças tecnológicas, mas inovação, que façam
com que a empresa se desenvolva e se destaque e, um curto espaço de tempo.
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Figura 2. Modelo de concorrência e competitividade de Schumpeter

Fonte: Benites e Valério, 2004, p.06.

Na Figura 2 podemos verificar o modelo shumpeteriano, onde as estratégias
competitivas buscam contínua e repetidamente diferentes formas de se obter
vantagens, visando sinteticamente à diferenciação para a obtenção de resultados
superiores.
Os termos “competição e rivalidade” proporcionam dinamicidade nas
empresas. Mais do que apenas competidores, as empresas se completam em
diferentes fases interdependentes de produção em um processo de cooperação
(BARQUERO, 2002).
Considerando a empresa como elemento básico de análise, Coutinho e
Ferraz (1995) conceituam a competitividade como uma forma da empresa
estabelecer e implementar estratégias concorrenciais que lhe permitam ampliar ou
conservar uma posição sustentável no mercado. Dessa forma as empresas
necessitam compreender que para que a competitividade se efetive é necessário
que haja aumento de aprendizagem e melhora na capacidade de inovação.
Para Farina e Zylbersztajn (1998, p.10) “a competitividade não possui uma
definição precisa uma vez que esse conceito possui várias facetas de uma mesma
questão”. Os autores argumentam que competir é sobreviver, se desenvolver e
apresentar rendimentos no mercado em que as empresas atuam.
3.6 PRÁTICA DO BENCHMARKING: QUESTÕES PARA ANÁLISE
Para aprofundar sobre a temática em estudo, bem como compreender a
importância do uso do benchmarking como referência de qualidade dentro de
escritórios contábeis, realizou-se uma pesquisa com abordagens qualitativa, com
intuito de contribuir para a reflexão do uso dessa ferramenta dentro da empresa, e
quantitativa, por preocupar-se com a medição objetiva e a quantificação dos
resultados, na qual os participantes são constituídos por colaboradores de três
escritórios contábeis.
A coleta de dados utilizou como instrumento um questionário, aplicados aos
colaboradores, contendo questões como: A empresa utiliza o benchmarking?
Qual o tipo de benchmarking que a empresa adota? Quais os benefícios
observados pela aplicação do benchmarking? Você identifica alguma falha no
benchmarking realizado pela sua empresa?
Através de um estudo sobre o benchmarking procuraremos refletir sobre essa
prática, seus princípios básicos, bem como se dá esse processo em três escritórios
do setor contábil e a qualidade adquirida a partir do seu uso.
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3.7 DISCUTINDO OS RESULTADOS DA PESQUISA
A realização da pesquisa proporcionou a reflexão teórica sobre o uso do
benchmarking, sendo que a entrevista aplicada em escritórios contábeis evidenciou
o uso do benchmarking como sendo uma importante ferramenta em busca da
qualidade do seu serviço. Podem-se destacar alguns comentários:
1)

Quanto à utilização e participação no processo do benchmarking:
“O escritório adota a ferramenta para que haja mais eficiência no seu fluxo de
trabalho, resultando então na satisfação de seus clientes.” (Escritório 1)
“O escritório não participa diretamente do processo do benchmarking, porém
a ferramenta é fundamental para a melhoria de seus serviços, buscando sempre
facilidade no sistema utilizado.” (Escritório 2)
“Ultimamente não tem sido muito frequente o uso da ferramenta
benchmarking na área de Marketing, que é a área que usamos para atrair novos
clientes, embora o benchmarking não seja muito usado sempre que utilizamos
atingimos positividade.” (Escritório 3)
Verifica-se dessa forma que ambos os escritórios reconhecem a importância
do benchmarking para a melhoria e qualidade dos serviços, apesar de nem todos
fazerem uso dessa ferramenta de qualidade.
2)

Quanto ao tipo de benchmarking utilizado:
“Não há parceria entre empresas concorrentes, utilizamos o benchmarking
Competitivo.” (Escritório 1)
“O escritório utiliza o benchmarking competitivo, contratamos um serviço de
consultoria que nos fornece informações para melhorar os serviços prestados.”
(Escritório 2)
“Utilizamos o benchmarking competitivo em busca de melhorias na área de
marketing do escritório.” (Escritório 3)
Em relação ao tipo de benchmarking concluiu-se que os escritórios utilizam o
benchmarking competitivo, o qual se contrata um serviço de consultoria que fornece
dados e informações próprias do setor, aperfeiçoando a prestação de serviços dos
mesmos.
3)

Quanto aos benefícios a partir do uso do benchmarking:
“Com a aplicação do benchmarking o escritório compara seus serviços e
custos com outros escritórios, além de otimização do trabalho e destaque no ramo.”
(Escritório 1)
“O benchmarking orienta como o escritório se encontra em relação à
eficiência e seu crescimento.” (Escritório 2)
“Os benefícios são muitos, como tudo ou quase tudo se copia, o que existe de
melhor no mercado pode ser aplicado e adaptado para nossa realidade dentro do
escritório.” (Colaborador 3)
Em relação aos benefícios do uso do benchmarking verifica-se que os
escritórios pesquisados são unânimes em relatar a eficácia desse processo na
competitividade e eficiência do trabalho.
4)

Quanto às falhas no processo de benchmarking:
“Não é identificado nenhuma falha do benchmarking realizado no escritório,
pois a frequência com que é realizada a utilização da ferramenta benchmarking é
pouca, mas obtemos sucesso quando usada.” (Escritório 1)
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“São encontradas falhas no processo do benchmarking no escritório, já que
muitas vezes o que se mostra, o que é preciso melhorar, porém, acaba gerando
custos e torna-se inviável para o escritório”. (Escritório 2)
“O escritório não encontra falhas no seu processo do benchmarking, porém
nem sempre que uma oportunidade de melhoria é detectada chega a ser implantada
no escritório”. (Escritório 3)
De acordo com a pesquisa evidencia-se o reconhecimento do processo do
benchmarking e sua eficácia, porém uma das falhas apontadas na pesquisa é a
inviabilidade de certas modificações devido à geração de custos.
Quadro 1. Resultado da Pesquisa quanto ao qual tipo de Benchmarking utilizado e
onde é aplicado
Função do
Colaborador

Tipo de
Benchmarking
utilizado

Onde é aplicado

Escritório 1

Proprietário

Competitivo

Fluxo de trabalho

Escritório 2

Proprietário

Competitivo

Melhoria de serviços,
buscando praticidade no
sistema utilizado.

Escritório 3

-

Competitivo

Marketing

Fonte: Elaborado pela Autora (2017).

Quadro 2. Resultado da Pesquisa quanto às vantagens e falhas no processo

Vantagens e Benefícios

Falhas no processo

Não
é
identificada
nenhuma
falha
do
Consegue comparar seus serviços e benchmarking realizado no escritório, pois a
Escritório 1 custos com concorrentes, além de frequência com que é realizada a utilização da
otimização do trabalho.
ferramenta benchmarking é pouca, mas obtemos
sucesso quando usada.
São encontradas falhas no processo do
Orienta como o escritório se encontra benchmarking no escritório, já que muitas vezes o
Escritório 2 em relação à eficiência e seu que se mostra, o que é preciso melhorar, porém
crescimento.
acaba gerando custos e torna-se inviável para o
escritório.
Os benefícios são muitos, como tudo
O escritório encontra falhas no seu processo do
ou quase tudo se copia, o que existe
benchmarking, porém nem sempre que uma
Escritório 3 de melhor no mercado pode ser
oportunidade de melhoria é detectada chega a ser
aplicado e adaptado para nossa
implantada no escritório.
realidade.
Fonte: Elaborado pela Autora (2017).
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Através dos Quadros 1 e 2 podemos verificar que os escritórios colaboradores
utilizam o mesmo tipo de benchmarking, o competitivo, sendo aplicado de formas
diferentes como para a melhoria do fluxo de trabalho, melhoria de serviços,
buscando a praticidade no sistema utilizado pelo escritório e também na área de
marketing.
As vantagens e benefícios que o benchmarking traz é que os escritórios
contábeis conseguem fazer comparação entre seus concorrentes, mostrando onde
ele se encontra em relação à eficiência de seu crescimento e o que existe de melhor
no mercado para que possam se adaptar. Um dos escritórios diz não encontrar
falhas, pois a ferramenta não é utilizada com frequência e muitas vezes podem
acarretar custos tornando inviável.
4. CONCLUSÃO
A partir do estudo foi possível analisar a importância do uso do
Benchmarking Contábil, conhecer o processo de benchmarking assim como
compreender a sua aplicabilidade nos escritórios de contabilidade como ferramenta
competitiva e viável no aprimoramento dos serviços da área contábil.
Compreendendo a sua relevância na organização do trabalho, o qual melhora o
desempenho na prestação de serviços, alcançando parâmetros de excelência no
setor em estudo.
Esses estudos também proporcionaram um contato com a equipe de
Benchmarking Contábil dos escritórios e verificar como é essa organização.
Foi possível verificar os pontos positivos e os resultados alcançados com o
uso da ferramenta através dos relatos informais durante a entrevista.
De acordo com a pesquisa realizada conclui-se que os escritórios apresentam
conhecimento dessa significativa ferramenta benchmarking e em algum momento já
a adotaram visando a melhoria e a qualidade dos seus atendimentos, fluxo e
otimização de trabalho, assim como a competitividade. Verifica-se também que os
escritórios fazem uso do benchmarking competitivo o qual apresenta informações
para aperfeiçoar as práticas da empresa, sendo realizadas trocas de informações e
comparações com outros escritórios do mesmo ramo, corroborando para a
concorrência no mercado de trabalho na área contábil.
Conclui-se também que o processo de benchmarking não apresenta falhas,
porém a sua aplicabilidade é que nem sempre é viável devido à geração de custos,
relatam os respondentes da pesquisa.
A pesquisa também revelou que o uso do benchmarking mostra ao escritório
como o mesmo está em relação aos outros do mesmo ramo, fator relevante no que
se refere à busca por melhoria contínua, aumentando assim o seu poder
competitivo. Permitindo que o escritório corrija e aperfeiçoe sua organização e tenha
a opção de realizar mudanças que o coloquem em destaque no setor contábil à
medida que se obtém soluções para alcançar a superioridade a partir da aplicação
dessa importante ferramenta benchmarking.
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CONTABILIDADE AMBIENTAL
Sabrina Bueno Machado
Área de Concentração: Contabilidade Ambiental
Grupo de Trabalho: Ciências Contábeis

RESUMO
Quando nos anos 70 a sociedade começou a ter uma maior preocupação em
relação ao meio ambiente, fazendo com as pessoas enxergassem a situação não
como um problema localizado, mas sim como um problema global foram então
adotadas posturas responsáveis perante o meio ambiente, ou seja, manter uma
produção sem agredir o meio-ambiente através disso criou-se o desafio da
educação ambiental que foi dividido em tópicos, sendo eles conscientização,
sensibilização, responsabilidade social e desenvolvimento sustentável, tudo para
manter o desafio da humanidade e continuar a viver. Em 1998 houve a necessidade
de um controle destes custos surgindo então a Contabilidade Ambiental que passou
a ter status de novo ramo da ciência contábil com finalidade de emitir o “Relatório
financeiro e contábil sobre ativos, passivos e custos ambientais” diante deste cenário
o presente trabalho trata a Contabilidade Ambiental, bem como as particularidades
desse segmento. Utilizando como metodologia aplicada a referência bibliográfica e
qualitativa para o entendimento e embasamento do assunto, tendo como objetivo
detectar as áreas que mais precisam de atenção quanto aos aspectos ambiental,
identificando as oportunidades para uma melhor gestão no que se refere aos
aspectos ambientais.
Palavras-chave: Contabilidade; Ambiental.

ABSTRACT
When in the 70's the society began to have a greater concern about the environment,
making people see the situation not as a localized problem, but as a global problem
were then adopted positions responsible to the environment, maintaining a
production without harming the environment through this has created the challenge
of environmental education that has been divided into topics, such as awareness,
awareness, social responsibility and sustainable development, all to keep the
challenge of humanity and continue to live. In 1998, there was a need to control
these costs, and Environmental Accounting became the new branch of accounting
science with the purpose of issuing the "Financial and accounting report on assets,
liabilities and environmental costs". environmental accounting, as well as the
particularities of this segment. Using as a methodology the bibliographical and
qualitative reference for the understanding and grounding of the subject, aiming at
detecting the areas that need the most attention regarding the environmental
aspects, identifying the opportunities for a better management with regard to
environmental aspects.
Key words: Accounting; Environmental
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1. INTRODUÇÃO
Nossos antepassados nunca imaginariam que teríamos problemas com
nossos recursos naturais. Hoje reconhecemos que são limitados e não podemos
nem devemos mais desperdiçar, pois aos poucos vamos comprometendo o
equilíbrio ecológico do nosso planeta.
A contabilidade ambiental surgiu em 1970, quando as empresas passaram a
dar um pouco mais de atenção aos problemas do meio ambiente. Em 1972, em
Estocolmo, Suécia, foi realizada a primeira Conferência das Nações Unidas para o
Meio Ambiente (Meadows et al., 1972). Em 1987 foi publicado o Relatório “Nosso
Futuro Comum” (CMMAD, 1988), o qual foi responsável por disseminar o conceito
de Desenvolvimento Sustentável, definido como aquele que atende às necessidades
das gerações atuais sem comprometer a capacidade das futuras gerações
atenderem às suas. Em 1992 foi realizada a Conferência das Nações Unidas sobre
Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD), chamada também de ECO-92, a
qual reforçou a necessidade de a sociedade como um todo projetar o
desenvolvimento sustentável, cuja base está alicerçada em mudanças
paradigmáticas no modo de conceber e implementar ações econômicas, políticas e
sociais, que considerem os impactos dessas atividades sobre o meio ambiente.
Em 1998, em Kioto, foi conduzida a discussão sobre a emissão de gases
poluentes e o esforço necessário para se evitar o aquecimento global. Esse encontro
foi seguido pela Conferência das Nações Unidas sobre Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável, também conhecida como Rio Mais Dez.
Historicamente, a Contabilidade do Meio Ambiente passou a ter status de um
novo ramo da ciência contábil em fevereiro de 1998, com a finalização do "relatório
financeiro e contábil sobre passivo e custos ambientais" pelo Grupo de trabalho
intergovernamental das Nações Unidas de Especialistas em padrões Internacionais
de Contabilidade e relatórios (ISAR – United Nations Intergovernmental Working
Group of Experts on International Standards of Accounting and Reporting).
Questões ambientais têm sido muito discutidas nos veículos de comunicação
e na sociedade em geral, sendo assim, as empresas estão se preocupando com
suas imagens perante este tema e voltando as atenções aos impactos provocados
por suas atividades.
.
2. METODOLOGIA
O presente trabalhou utilizou-se trabalho da pesquisa bibliográfica, através de
artigos e livros que segundo refere ao autor GIL (2010):
A pesquisa bibliográfica é elaborada com base em matéria já
publicada. Tradicionalmente, está modalidade de pesquisa inclui
material impresso, com livros, revistas, jornais, teses, dissertações e
anais de eventos científicos. Todavia em virtude da disseminação de
novos formatos de informação, estas pesquisas passaram a incluir
outros tipos de fontes, como discos, fitas magnéticas, CDs, Jornais,
bem como o material disponibilizado na internet.

Em relação ao problema a pesquisa se caracteriza como qualitativa que segundo
LAKATOS e MARCONI (2011):
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A metodologia qualitativa preocupa-se em analisar e interpretar
aspectos mais profundos, descrevendo a complexidade do
comportamento humano. Fornece análise mais detalhada sobre
investigações, hábitos atitudes, tendências de comportamento etc.
(LAKATOS E MARCONI, 2011, p. 269)

3. DESENVOLVIMENTO
3.1. DEFINIÇÃO
Pode-se definir contabilidade ambiental como o estudo do patrimônio
ambiental, bens, direitos e obrigações ambientais das entidades. Seu objetivo é
fornecer aos seus usuários, internos e externos, informações sobre os eventos
ambientais que causam modificações na situação patrimonial, bem como realizar
sua identificação, mensuração e evidenciação. A Contabilidade Ambiental não se
trata de uma nova ciência, nada mais é que informações com objetivo de medir os
resultados das empresas em relação ao meio ambiente. Resultados esses que
compreendem os custos ambientais, que são os custos externos e internos, e
referem-se a todos os custos relacionados com despesas em medidas de proteção
ambiental de uma empresa ou sob sua responsabilidade para prevenir, reduzir,
controlar e documentar os aspectos ambientais, impactos e riscos, assim como a
deposição final, tratamento, saneamento, e despesas em descontaminação e
degradações ambientais, nos fornecem com registros e controles material
econômico e financeiro que contribui para a proteção da área ambiental, em função
de empresas que seu ramo de atividade é a exploração do meio ambiente.
A Contabilidade Ambiental terá então como objetivo direcionar o sistema de
informações já adaptado pela Contabilidade Tradicional para a mensuração e
evidenciação aos utilizadores da informação contabilística do impacto ambiental no
patrimônio das organizações e da conduta da empresa em relação ao meio
ambiente.
O ramo da Contabilidade Ambiental não será mais que uma “filha” da
Contabilidade Tradicional que intensifica a sua área de informação no impacto que a
atividade da empresa exerce sobre o meio que a envolve, podendo daqui concluir as
consequências em termos financeiros para a empresa. Uma vez que para um
empresário dar importância a “causas” nobres como esta, terá que ter algo positivo
em troca ou evitar um fator negativo no futuro relativamente próximo, pois na
sociedade materialista em que vivemos em termos de negócios ninguém pode dar
nada, nem mesmo o bem-estar social sem ter uma contrapartida, quanto mais não
seja uma melhor imagem no mercado da concorrência.
3.2. OBJETO E CAMPO DE APLICAÇÃO
Teixeira (2000, p.3) afirma que há uma tendência das empresas em abrir para
uma comunidade uma grande quantidade de dados sobre a sua política ambiental,
seus programas de gerenciamento ambiental e o impacto de seu desempenho
ambiental em seu desempenho econômico e financeiro:
“A contabilidade do meio ambiente tem crescido de importância para
as empresas em geral porque a disponibilidade e/ou escassez de
recursos naturais e a poluição do meio ambiente tornaram-se objeto
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do debate econômico, político e social em todo o mundo.”

Tinoco e Kraemer (2004, p.149) descrevem os objetivos da contabilidade
como sendo:
a) Saber se a empresa cumpre ou não com a legislação ambiental vigente;
b) Ajudar a direção em seu processo decisório e na fixação de uma gestão
ambiental;
c) Comprovar a evolução da atuação ambiental da empresa através do tempo e
identificar as tendências que se observam;
d) Detectar as áreas da empresa que necessitam de especial atenção quanto os
aspectos ambientais;
e) No caso de empresas com política ambiental já estabelecidas, observar se
cumpre com os objetivos fixados;
f) Identificar as oportunidades para melhor gestão dos aspectos ambientais;
g) Identificar oportunidades estratégicas: como a empresa pode obter vantagens
competitivas graças a melhorias concretas na gestão ambiental;
h) Obter informação especifica para fazer frente a solicitação dos stakeholders.
3.2.1 APLICAÇÕES
A contabilidade ambiental possui um grande potencial de aplicação dentro de
um sistema contábil, seja ele público ou privado. Atenta às particularidades de cada
usuário ela procura fornecer informações que atendam suas necessidade.
A Agência de Proteção Ambiental dos EUA elaborou um quadro destacando
as principais aplicações da contabilidade ambiental (1995, p.4):

3.2.1.1 CONTABILIDADE NACIONAL
Contabilidade Nacional é um instrumento que mensura as atividades
macroeconômicas de um país, ou seja, é utilizada para medir monetariamente o
valor total da produção em determinado período, formando o chamado Produto
Interno Bruto (PIB). No contexto ambiental, este tipo de contabilidade pode ser
aplicada para avaliar as reservas e o consumo de recursos naturais renováveis e
não-renováveis. Todavia alguns estudiosos apontam limitações e falhas no atual
sistema de contas nacionais, principalmente no que se refere ao cálculo do PIB.
O economista Alberto Acosta destaca que certas atividades que agridem o
meio ambiente são somadas no montante do PIB, quando deveriam ser subtraídas.
Um exemplo disto é a exploração do petróleo a qual é considerada um indicador de
riqueza nacional, mas sabe-se que a cada barril explorado diminui-se suas reversas,
ficando assim o país "mais pobre" em petróleo. Segundo Acosta (2000): "(...) como
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que uma atividade que diminui nosso patrimônio natural ou que nos obriga a gastar
com recuperação ou proteção pode se apresentar como elemento de crescimento do
PIB?"
Como pode-se observar esta não é uma tarefa simples, por isso deve haver
uma maior preocupação dos governos em incentivar o desenvolvimento de novas
metodologias que traduzam com mais exatidão o nível de consumo e esgotamento
dos recursos naturais existentes no planeta, bem como o impacto causado pelas
atividades econômicas no meio ambiente.

3.2.1.2 CONTABILIDADE FINANCEIRA
De acordo com Iudícibus e Marion (2000, p.44): "Contabilidade Financeira é a
contabilidade geral, necessária a todas as empresas. Fornece informações básicas
aos seus usuários e é obrigatória conforme a legislação comercial."
Sua aplicação na área ambiental destina-se ao registro dos eventos
relacionados ao meio ambiente como, por exemplo, a evidenciação de ativos e
passivos ambientais nas demonstrações contábeis. Este tipo de informação está
sendo cada vez mais exigido pelo mercado, por isso é necessária a sua divulgação
de maneira transparente e fidedigna.
O relatório que se mostra mais eficaz para esta demonstração é o Balanço
Social o qual já é utilizado por várias empresas no Brasil. Todavia é importante que
haja uma padronização dos modelos publicados atualmente.

3.2.1.3 CONTABILIDADE GERENCIAL
Destina-se à coleta e análise das informações fornecidas pela Contabilidade
Financeira e Contabilidade de Custos com o objetivo de subsidiar o processo de
tomada de decisões empresariais. A vantagem é que ela não está amarrada aos
princípios contábeis e às legislações comercial e fiscal.
A Contabilidade Gerencial é a que melhor se aplica, dentre as anteriores, na
gestão ambiental pois para gerir o meio ambiente é necessário um controle
financeiro constante a fim de otimizar o resultado da política ambiental. Para Ferreira
(1999, p.2):
"De modo geral, a gestão contemporânea é movida a
resultados, portanto, um sistema de informações voltado para a
atividade ambiental deveria ter a capacidade de apresentar os
resultados das ações referentes a ela e não somente em
relação aos custos incorridos."

Um dos principais inibidores da falta de investimentos na gestão ambiental é a
escassez de recursos das entidades. Portanto, a contabilidade se torna relevante
através de suas informações as quais auxiliarão os gestores ambientais a
desenvolverem um bom trabalho de monitoramento, proteção e recuperação do
meio ambiente.

IV Encontro de Pesquisa e VIII Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 26 e 27 de
outubro de 2017

3.3

GRUPO DE CONTAS DA CONTABILIDADE AMBIENTAL

Como se observa podemos aplicar na contabilidade ambiental a mesma
metodologia da contabilidade financeira, ao mesmo tempo acrescentarmos a
expressão ambiental nos eventos originais.
A contabilidade é uma das artes mais antigas do mundo, sua origem tem
como objeto a qualificação da riqueza humana, ou seja, o patrimônio da entidade.
Como a contabilidade é considerada um sistema de informação, seu objetivo
é auxiliar a gestão das entidades na garantia e continuidade de vida futura.
Segundo Marion e Indícibus (2000, p.53) “O objetivo da contabilidade pode
ser estabelecido como sendo o de fornecer informação estruturada de natureza
econômica, financeira e, subsidiariamente, física, de produtividade e social, aos
usuários internos e externos às entidades objeto da contabilidade”.
3.3.1 ATIVO AMBIENTAL
Ativos ambientais são todos os bens da empresa que visam à preservação,
proteção e recuperação ambiental e devem ser segregados em linha à parte no
balanço patrimonial, para permitir ao usuário melhor avaliação das ações ambientais
da empresa. (Martins e De Luca 1994, p. 26)
São considerados ativos ambientais todos os bens e direitos destinados ou
provenientes da atividade de gerenciamento ambiental, podendo estar na forma de
capital circulante ou capital fixo. O ativo é um recurso controlado pela empresa que
surge de fatos passados e no qual são esperados futuros fluxos de benefícios
econômicos diretos e indiretos para a empresa.
O capital circulante (capital de giro) é o montante aplicado para a realização
da atividade econômica da empresa, sendo composto pelas disponibilidades e pelos
ativos realizáveis a curto e longo prazo. Todos os gastos devem ser capitalizado, na
forma de imobilizado ou diferido, isto se atender aos critérios de reconhecimento
como um ativo, para apropriação nos períodos em que gere benefícios econômicos
futuros. Na conta DISPONIBILIDADES podem ser contabilizados os valores
referentes a recebimentos oriundos de uma receita ambiental.
Nos ativos REALIZÁVEIS A CURTO E LONGO PRAZO podem ser lançados
os direitos originários de uma receita ambiental e os estoques, quando relacionados
com insumos do sistema de gerenciamento ambiental ou com produtos
reaproveitados do processo operacional.
No capital fixo as contas ambientais podem ser divididas em:
a) INVESTIMENTOS: participação societária em empresas ecologicamente
responsáveis
b) IMOBILIZADO: bens destinados a manutenção do gerenciamento ambiental,
investimento realizados na aquisição de bens que viabilizam a redução de resíduos
poluentes durante o processo de obtenção de receitas e cuja vida útil se prolongue
além do término do exercício social, como, por exemplo: máquinas, equipamentos,
instalações, filtro de ar, equipamento da estação de tratamentos de afluentes, etc.;
c) DIFERIDO: gastos de desenvolvimento de tecnologia limpa de produção que
beneficiaram exercícios futuros, como por exemplo, os gastos de implantação do
sistema de gestão ambiental para a certificação ISO 14001, investimento em
pesquisas e desenvolvimento de tecnologia no longo prazo, que, de acordo com

IV Encontro de Pesquisa e VIII Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 26 e 27 de
outubro de 2017

Martins e De Luca (1994, p.26), quando estes puderem ser claramente relacionados
com receitas futuras de períodos específicos.
Para completar o grupo do ativo, vale destacar também, o ativo ambiental
intangível que são bens ou direitos incorpóreos de difícil mensuração. Como
exemplo, pode-se citar a certificação ISO 14001 que trará valorização da imagem da
empresa. O IBRACON (1996, p.4) considera que: São componentes dos ativos
ambientais, no que se refere aos equipamentos adquiridos visando a eliminação ou
redução de agentes poluentes, com vida útil superior a um ano; os gastos com
pesquisa e desenvolvimento de tecnologias a médio e longo prazo constituindo, a
rigor, valores integrantes do ativo diferido, se envolverem benefícios e ação que se
reflita por exercícios futuros; e os estoques, quando relacionados com insumos de
processo de eliminação dos níveis de poluição”.
Provisão para desvalorização: Ribeiro (1992, p.92) descreve que “os ativos
tangíveis e intangíveis, particularmente os não monetários, estão sujeitos à ação
ambiental. Consequentemente, seus valores podem sofrer alterações por ganho ou
perda do valor econômico, alterando o real potencial econômico da empresa”.
Portanto, para qualquer elemento do ativo tangível que tenha a extinção de
sua vida útil acelerada ou a direta redução de seu valor econômico, no caso de
terrenos ou estoque, em função de alterações do meio ambiente, deveria ser
constituída, de forma segregada, uma conta de provisão para registrar sua
desvalorização, evidenciando-se nas notas explicativas sua origem e natureza.
3.3.2 PASSIVO AMBIENTAL
Pode-se definir passivo ambiental como sendo toda obrigação contraída
voluntária ou involuntariamente destinada à aplicação em ação de controle,
preservação e recuperação do meio ambiente, originando, desta forma como
contrapartida um ativo ou custo ambiental. Na opinião do IBRACON (Instituto
Brasileiro de Contadores) (1996, p.5) “O passivo ambiental pode ser conceituado
como toda agressão que se praticou/pratica contra o meio ambiente e consiste no
valor de investimento necessário para reabilitá-lo, bem como multas e indenizações
em potencial”.
De acordo com a IAS 37 (Norma Internacional de Contabilidade), para o
reconhecimento de um passivo ambiental devem-se atender os seguintes requisitos:
O primeiro deles é de que a entidade tem uma obrigação presente legal ou
implícita como consequência de um evento passado, que é o uso do meio ambiente
(água, solo, ar) ou a geração de resíduos tóxicos;
O segundo requisito é o de que é provável que, recursos sejam exigidos para
se liquidar o passivo ambiental, ou seja, a chance de ocorrer à saída de recursos, o
que depende de um ou mais eventos futuros, é maior do que a de não ocorrer;
O terceiro requisito é o de que o montante do passivo ambiental envolvido
possa ser estimado com segurança suficiente.
O passivo ambiental como qualquer passivo, está dividido em capital de
terceiros e capital próprio os quais constituem as origens de recursos da entidade.
Capital de terceiros (exigível):
 Bancos- empréstimos de instituições financeiras para investimentos na gestão
ambiental;
 Fornecedores – compra de equipamentos e insumos para o controle
ambiental;
 Sociedade – indenizações ambientais.
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Capital próprio (não exigível):
 Acionista – aumento do capital com destinação exclusiva para investimentos
em meio ambiente ou para pagamento de um passivo ambiental;
 Entidade – através da destinação de parte dos resultados (lucro) em
programas ambientais.
3.3.3 RECEITA AMBIENTAL
Segundo o IASC (Internacional Accounting Standards Committee) apud
Indícibus e Marion (2000, p.173) a receita pode ser definida como “o acréscimo de
benefícios econômicos durante o período contábil na forma de entrada de ativos ou
decréscimo de exigibilidade e que resulta em um acréscimo do patrimônio líquido,
outro que não o relacionado a ajustes de capital”.
No entanto o objetivo principal da implantação da gestão ambiental não é
gerar receita para a empresa, e sim, desenvolver uma política responsável acerca
dos problemas ambientais. Mas isto não impede que a empresa tire algum proveito
econômico deste processo. A seguir têm-se três exemplos de receitas ambientais:
 Prestação de serviços especializados em gestão ambiental;
 Vendas de produtos elaborados a partir de sobras de insumos do processo
produtivo;
 Participação no faturamento total da empresa que se reconhece como sendo
devida a sua atuação responsável com o meio ambiente.
Este último exemplo, apesar de sua complexidade, pode ser calculado
tomando como base estatísticas elaboradas com o mercado consumidor em que se
determina o percentual de clientes que realizaram a compra tendo como exigência e
pré condição o item responsabilidade ambiental. Corroborando com esta ideia,
Martins e Ribeiro (1995, p.35) considera que: “A maciça conscientização da
sociedade em muitos lugares veio afetar a imagem da empresa junto ao seu público
consumidor, o qual passou a ser forte elemento de pressão para as empresas
começarem a investir no controle ambiental, visto que dele depende a evolução do
fluxo de receita da empresa”.
3.3.4 CUSTOS E DESPESAS AMBIENTAIS
Custos e despesas ambientais são gastos aplicados direta ou indiretamente
no sistema de gestão ambiental do processo produtivo e em atividades ecológicas
da empresa. Quando aplicados diretamente na produção, estes gastos são
classificados como custos, e se foram aplicados de forma indireta são chamados de
despesas.
Com relação às despesas ambientais, Indícibus (1993, p.133) diz que:
“despesas, em sentido restrito, representa a utilização ou o consumo de bens e
serviços no processo de produzir receitas. Note que a despesa pode referir-se a
gastos efetuados no passado, no presente ou que serão realizados no futuro. De
forma geral, podemos dizer que o grande fato gerador de despesas é o esforço
continuado para produzir receita”.
É importante ressaltar, também, que os custos ambientais podem ser
classificados como custos internos (privados) e custos externos (socias).
Custos internos são aqueles tradicionais contabilizados ao longo do processo
produtivo os quais servem de base para a determinação do preço de venda dos
produtos. Ex.: matéria-prima, mão de obra, depreciação de equipamentos, etc.
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geralmente, as empresas não encontram maiores dificuldades em identificá-los e
controlá-los.
Custos externos, de acordo com a US. EPA (1995, p.34) “são aqueles custos
gerados pelo impacto da atividade da empresa no meio ambiente e na sociedade, os
quais a companhia não se responsabiliza”.
Os custos ambientais compreendem todos aqueles gastos relacionados direta
ou indiretamente com a proteção do meio ambiente e que serão ativados em função
de sua vida útil, ou seja:
 Amortização, exaustão e depreciação;
 Aquisição de insumo para controle, redução ou diminuição de poluentes;
 Tratamentos de resíduos dos produtos;
 Disposição dos resíduos poluentes;
 Tratamentos de recuperação e restauração de áreas contaminadas;
 Mão de obra utilizada nas atividades de controle,
 Preservação e recuperação do meio ambiente, etc.
Pode-se verificar na evidenciação dos custos ambientais incorridos na
fabricação dos produtos que permite a identificação da política adotada pelos
administradores ou gestores para a questão ambiental.
Quando a gestão da empresa, ao fabricar seus produtos, demonstra
preocupação com o consumo de recursos naturais através da adoção de medidas
de proteção ambiental, aumenta a credibilidade e imagem em suas atividades,
diminuindo a probabilidade da empresa apresentar passivos contingentes
ambientais. O passivo contingente pode originar-se da constante exposição ao risco
da emissão não planejada de poluentes, o que irá provocar a necessidade de
reparação ou recuperação por danos causados a terceiros ou ao meio ambiente.
As despesas ambientais podem conter gastos relativos à mão de obra e
insumos na definição de políticas e manutenção de programas e políticas
ambientais, na estocagem dos insumos utilizados no controle ambiental, no
treinamento específico para a proteção ambiental e na auditoria ambiental, entre
outros. Os custos e despesas destinados à preservação ambiental ocorrem em
ligação com o processo produtivo e/ou em decorrência deste; portanto, devem ser
destacados em grupos específicos da DRE (demonstração de resultado do
exercício) e compor se de custos de insumos e de mão de obra necessários à
proteção, preservação e recuperação do meio ambiente, bem como da amortização
dos gastos capitalizados, além das taxas de preservação ou multas impostas pelas
legislações ambientais. (Martins e De Luca 1994, p.26).
3.4 LEGISLAÇÃO
De acordo com o artigo nº 225, da Constituição Federal de 1998:
Art.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 de
preservá-lo para os presentes e futuras gerações.
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O art. 225 da Constituição Federal, portanto formulou-se neste contexto,
tendente em suas concepções a uma visão relacionada a interesses intergeracionais
em busca de um desenvolvimento sustentado.
A Constituição Ambiental de 1988 deve ser interpretada atentando-se para a
fundamentalidade do direito protegido, mesmo que das normas-princípio tenham
derivado normas-regra, todas elas com fito de garantir o direito fundamental ao meio
ambiente sadio. Esta especialidade remonta à própria natureza do direito
constitucional ambiental.
A legislação ambiental brasileira classifica como crimes inafiançáveis os
danos contra a natureza, a Lei nº 9605, Lei dos Crimes Ambientais foi sancionada
em 12 de fevereiro de 1998, como o objetivo de regulamentar os crimes contra o
meio ambiente.
 Resolução CFC n° 1.003/2004 – NBC T 15 – Informações de Natureza Social
e Ambiental
 Resolução CFC nº 1.407/2012 – CTO 01 – Comunicado Técnico sobre
Sustentabilidade
 NBC TO 3000 – Trabalho de Asseguração Diferente de Auditoria e Revisão
 Comunicado Técnico Ibracon n° 07/2012
 NBR 10.004 de 2004 – Classificação dos resíduos
 Nova Lei de Resíduos Sólidos – Lei 12.305 de 2010
 Lei de Crimes Ambientais – Lei 9.605 de 1998
 Demonstração do Valor Adicionado
 Resolução Conama nº 306/2002
 NBR 16.001 de 2004 – Responsabilidade Social
 Resolução CONAMA nº 01 de 1986
 Resolução CONAMA nº 237 de 1997
 Política Nacional do Meio Ambiente - Lei 6.938 de 31 de agosto
3.4.1 CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE
3.4.1.1 RESOLUÇÃO CONAMA N. 237, DE 19.12.97
►Considerando a necessidade de revisão dos procedimentos e critérios utilizados
no licenciamento ambiental, de forma a efetivar a utilização do sistema de
licenciamento como instrumento de gestão ambiental, instituído pela Política
Nacional do Meio Ambiente:
►Considerando a necessidade de se incorporar ao sistema de licenciamento
ambiental os instrumentos de gestão ambiental, visando o desenvolvimento
sustentável e a melhoria contínua;
►Considerando as diretrizes estabelecidas na Resolução CONAMA nº 011/94, que
determina a necessidade de revisão no sistema de licenciamento ambiental;
►Considerando a necessidade de regulamentação de aspectos do licenciamento
ambiental estabelecidos na Política Nacional de Meio Ambiente que ainda não foram
definidos:
►Considerando a necessidade de ser estabelecido critério para exercício da
competência para o licenciamento a que se refere o artigo 10 da Lei n. 6.938, de 31
de agosto de 1981;
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►Considerando a necessidade de se integrar a atuação dos órgãos competentes do
Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA na execução da Política Nacional
do Meio Ambiente, em conformidade com as respectivas competências, resolve:
►Art. 1º - Para efeito desta Resolução são adotadas as seguintes definições:
I - Licenciamento Ambiental: 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.
II - Licença Ambiental: ato administrativo pelo qual o órgão ambiental competente,
estabelece as condições, restrições e medidas de controle ambiental que deverão
ser obedecidas pelo empreendedor, pessoa física ou jurídica, para localizar, instalar,
ampliar e operar empreendimentos ou atividades utilizadoras dos recursos
ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob
qualquer forma, possam causar degradação ambiental.
III - Estudos Ambientais: são todos e quaisquer estudos relativos aos aspectos
ambientais relacionados à localização, instalação, operação e ampliação de uma
atividade ou empreendimento, apresentado como subsídio para a análise da licença
requerida, tais como: relatório ambiental, plano e projeto de controle ambiental,
relatório ambiental preliminar, diagnóstico ambiental, plano de manejo, plano de
recuperação de área degradada e análise preliminar de risco.
IV - Impacto Ambiental Regional: é todo e qualquer impacto ambiental que afete
diretamente (área de influência direta do projeto), no todo ou em parte, o território de
dois ou mais Estados.
►Art. 2º- A localização, construção, instalação, ampliação, modificação e operação
de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas
efetiva ou potencialmente poluidoras, bem como os empreendimentos capazes, sob
qualquer forma de causar degradação ambiental, dependerão de prévio
licenciamento do órgão ambiental competente, sem prejuízo de outras licenças
legalmente exigíveis.
§ 1º- Estão sujeitos ao licenciamento ambiental os empreendimentos e as atividades
relacionadas no Anexo I, parte integrante desta Resolução.

4. CONCLUSÃO
Conclui-se que Contabilidade ambiental, portanto, é o registro do patrimônio
ambiental (bens, direitos e obrigações ambientais) de determinada entidade, e suas
respectivas mutações - expressos monetariamente, sendo seu objetivo é propiciar
informações regulares aos usuários internos e externos acerca dos eventos
ambientais que causaram modificações na situação patrimonial da respectiva
entidade, quantificado em moeda. Historicamente, a Contabilidade do Meio
Ambiente passou a ter status de um novo ramo da ciência contábil.
A legislação está mais rígida, obrigando as organizações a encarar com
seriedade e responsabilidade a questão ambiental em sua estratégia operacional,
tomando um fator de grande importância para a competitividade.
As empresas buscam através de a publicidade apresentar aos clientes sua
contribuição para o meio ambiente e os benefícios executados em favor da natureza,
pois quanto mais informações a empresa apresentar, maior destaque ela terá
perante seus consumidores e como consequência obterá o lucro estimado.
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A importância da contabilidade ambiental tem crescido para as empresas em
geral, pois, obtém informações privilegiadas, que influenciam positivamente nas
organizações, portanto não deve ficar ligada somente à escrituração e mensurações
quantitativas do patrimônio de uma empresa. Somente a contabilidade não irá
modificar este cenário ambiental, mas fará uma grande diferença com as
informações que consegue agregar.
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O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO COMO FERRAMENTA DA
CONTABILIDADE NAS PEQUENAS EMPRESAS
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RESUMO
O presente artigo tem como objetivo principal evidenciar a importância e a
necessidade de um planejamento estratégico, para as pequenas empresas. A
problemática consiste em levantar a questão de como o planejamento estratégico
pode ser o diferencial nas pequenas empresas e de que forma a contabilidade pode
auxiliar as pequenas empresas a permanecerem no mercado. Para atingir o objetivo
geral, foram realizadas pesquisas sobre os conceitos de planejamento estratégico,
as pequenas empresas e suas perspectivas no Brasil e o papel do contador e sua
contribuição para as pequenas empresas. A metodologia quanto aos procedimentos
técnicos foi pesquisa bibliográfica, quanto à problemática quantitativa/qualitativa, e
quanto aos objetivos, explicativa. Conclui-se, que quando os gestores derem a real
importância ao planejamento estratégico, não importando o tamanho da empresa, e
executado de maneira correta, agregará valor e sucesso para a organização.
Palavras-chave: Planejamento Estratégico; Contabilidade; Pequenas Empresas.

ABSTRACT
The main objective of this article is to highlight the importance and necessity of
strategic planning for small companies. It studies how the strategic planning may be
the differential in small businesses, and how accounting can help a these companies
to remain in the market. To achieve the main objective, the research was made on
concepts of strategic planning, the perspectives of small companies on Brazil, the
role of a accountant and how they can contribute to small companies. The
methodology regarding technical procedures is bibliographic research, regarding the
problematic is a quantitative / qualitative analisys and regarding the objectives,
explanatory. It is concluded that when managers give real importance to strategic
planning, no matter the size of the company, executed correctly, it adds value and
success to an organization.
Key-words: Strategic Planning; Accounting; Small Business.
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1. INTRODUÇÃO
A concorrência entre as empresas é cada vez maior, para se manter na
competitividade, ter uma organização que olhe para o futuro, que busque obter os
melhores resultados e ser próspera em um mundo globalizado, faz-se necessário o
uso do planejamento estratégico, que é uma ferramenta de gestão, aplicado com
objetivo de adequar problemas encontrados nas empresas, ou seja, o planejamento
estratégico é o processo que envolve a avaliação dos seus objetivos, minimizando
suas deficiências e proporcionando a eficiência na tomada de decisões no ambiente
em que se encontra.
Segundo Oliveira (2007), “o planejamento estratégico relaciona-se com
objetivos de longo prazo e com estratégias e ações para alcançá-los que afetam a
empresa como um todo”.
O processo que antecede o planejamento é a estratégia, pois a estratégia é
a totalidade de atividades planejadas pela organização para um futuro próximo,
visando atingir um objetivo e podendo ser alterado de acordo com as necessidades.
Para Oliveira (2001), “a estratégia é definida como um caminho, ou maneira,
ou ação formulada e adequada para alcançar preferencialmente, de maneira
diferenciada, os desafios e objetivos estabelecidos, no melhor posicionamento da
empresa perante seu ambiente”.
Sobre a escolha da estratégia Steiner (1969) afirma que “os principais
determinantes da escolha da estratégia são as aspirações do executivo-chefe
quanto à sua vida pessoal, à vida de sua empresa como uma instituição e às vidas
daqueles envolvidos na empresa”.
Oliveira (2001) afirma que a implantação da estratégia está relacionada à
tendência de um novo produto e/ou serviço, novos públicos alvos como (clientes),
novas tecnologias, todos esses aspectos exigem certas alterações internas nas
empresas, como por exemplo, na estrutura organizacional, nos sistemas de
informações e nos recursos utilizados.
O Planejamento é a formalização da estratégia, desenvolvimento de um
plano, método e objetivo em ação.
A definição de planejamento está relacionada com os objetivos estratégicos
de médio e longo prazo que afetam a direção ou a viabilidade da empresa.
Mas, aplicado isoladamente, é insuficiente, pois não se trabalha apenas
com ações imediatas e operacionais: é preciso que, no processo de
planejamento estratégico, sejam elaborados de maneira integrada e
articulada todos os planos derivados do planejamento estratégico.
(CHIAVENATO E SAPIRO, 2003, p. 344)

Para a organização que deseja garantir sua sobrevivência, é essencial a
implantação de um desenvolvimento estratégico, sendo assim, necessário pensar e
agir de forma estratégica, buscando uma perspectiva de futuro.
No Brasil, as pequenas empresas têm um papel fundamental na economia,
através dos benefícios ofertados pelo governo, as pessoas estão motivadas a abrir
pequenos negócios, ou seja, um novo empreendimento, buscando novas
oportunidades em um mercado tão competitivo. As pequenas empresas representam
a imensa maioria de todos os negócios formais do país, elas são responsáveis por
gerar empregos e renda para a população.
Sendo assim, afirma-se a necessidade e a importância de um profissional
contábil, atuando juntamente nas pequenas empresas, pois esse profissional tem na
sua formação fundamentos que o possibilitam em dar auxílio ao empreendedor, para
que aumente suas possibilidades de permanência no mercado, analisando a
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realidade da organização, visando manter uma boa saúde financeira e assim
contribuindo para o sucesso da empresa.
2. METODOLOGIA
Este artigo justifica-se, portanto, pela importância do planejamento
estratégico para as pequenas empresas, pois elas não se preocupam com os
controles internos de suas atividades, nem com os registros contábeis que possam
vir a auxiliar sua gestão. Pois os empreendedores não possuem habilidade e
segurança nas tomadas de decisões, tornando-se importante a busca por orientação
e auxílio. E nesse cenário, a contabilidade, aparece como instrumento necessário.
Esta pesquisa visa incentivar empreendedores de pequenas empresas,
acadêmicos e profissionais da área contábil a desenvolver e adotar o planejamento
estratégico como ferramenta nas tomadas de decisões e a importância da
contabilidade, que se faz necessária para auxiliar esse pequeno empresário.
Diante disto, pode-se definir que a problemática da pesquisa deve responder
as seguintes questões: Como o planejamento estratégico juntamente com a
contabilidade pode ser o diferencial nas pequenas empresas?
O objetivo geral será atendido em evidenciar a importância e a necessidade
de um planejamento estratégico para as pequenas empresas.
E, para alcançar este resultado, serão trabalhados os seguintes objetivos
específicos:
a) Conceituar, através de pesquisa bibliográfica, o planejamento estratégico;
b) Conceituar pequenas empresas e as perspectivas no Brasil;
c) Apontar o contador como consultor e sua contribuição para a gestão nas
pequenas empresas.
Para o desenvolvimento deste trabalho, em relação aos procedimentos
técnicos, utilizou-se uma pesquisa bibliográfica que, segundo Gil, “a pesquisa
bibliográfica é elaborada com base em material já publicado. Tradicionalmente, está
modalidade de pesquisa inclui material impresso, como livros, revistas, jornais,
teses, dissertações, e anais de eventos científicos". (GIL, 2002, p. 29)
Com base na problemática abordada, utilizou-se uma pesquisa
quantitativa/qualitativa.
Para Sabino (1966) apud Marconi e Lakatos (2006, p. 285), a análise
quantitativa se efetua “[...] com toda informação numérica resultante da
investigação”.
E por metodologia qualitativa os autores explicam:
Preocupa-se em analisar e interpretar aspectos mais profundos,
descrevendo a complexidade do comportamento humano. Fornece análise
mais detalhada sobre as investigações, hábitos, atitudes, tendências de
comportamento, etc. (MARCONI e LAKATOS, 2006, p. 269)

Em relação aos objetivos, o trabalho caracteriza-se com uma pesquisa
explicativa.
Para Gil (2002), “a pesquisa explicativa tem como propósito identificar
fatores que determinam ou contribuem para a ocorrência de fenômenos. Como
finalidade, explicar a razão, o porquê das coisas”.
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3. DESENVOLVIMENTO
O Planejamento estratégico significa usar os recursos disponíveis de forma
organizada, aumentando a produtividade de um indivíduo ou empresa, ele é amplo e
define os objetivos da empresa. Para Oliveira (2001), “O Planejamento Estratégico é
conceituado como um processo gerencial que possibilita ao executivo estabelecer o
rumo a ser seguido pela empresa com vistas a obter um nível de otimização na
relação da empresa com o seu ambiente”.
O planejamento estratégico é, normalmente, de responsabilidade dos níveis
mais altos da empresa e diz respeito tanto à formulação de objetivos quanto a
seleção dos cursos de ação a serem seguidos para a sua consecução. Levando em
conta as condições externas e internas à empresa e sua evolução esperada.
Também considera as premissas básicas que a empresa como um todo, deve
respeitar para que o processo estratégico tenha coerência e sustentação decisória.
(OLIVEIRA, 2001)
O propósito do planejamento pode ser definido como o desenvolvimento de
processos, técnicas e atitudes administrativas, as quais proporcionam uma situação
viável de avaliar as implicações futuras de decisões presentes em função dos
objetivos empresariais que facilitarão a tomada de decisão no futuro, de modo mais
rápido, coerente, eficiente e eficaz. Dentro deste raciocínio, pode-se afirmar que o
exercício sistemático do planejamento tende a reduzir a incerteza envolvida no
processo decisório e, consequentemente, provocar o aumento da probabilidade de
alcance dos objetivos, desafios e metas estabelecidos para a empresa. (OLIVEIRA,
DJALMA DE PINHO REBOUÇAS, 2004, p. 36).
Dentro do planejamento estratégico temos as seguintes etapas:
 Definição de valores da empresa, como a visão e missão;
 Análise do ambiente externo, as oportunidades e ameaças para empresa;
 Análise do ambiente interno, mais concretamente as forças e fraquezas da
empresa;
 Análise do contexto atual da empresa através SWOT- Strengths (forças),
Weaknesses (fraquezas), Opportunities (oportunidade), Threats (ameaças).
 Definição de objetivos e metas, ou seja, o que a empresa pretende
alcançar. Onde e quando pretende chegar. É importante saber identificar o públicoalvo de cada ação e cada objetivo.
 Formulação e implementação da estratégia, onde se escolhe o plano para
alcançar as metas e objetivos definidos previamente. Na formulação das estratégias,
é importante verificar os recursos disponíveis para a implementação da estratégia, e
definir quais recursos se aplicam mais adequadamente à estratégia escolhida.
 Obtenção do feedback e controle, onde os responsáveis verificam os
resultados do planejamento estratégico.
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Figura 01. Planejamento Estratégico e suas ferramentas

Fonte: Bonfort Contabilidade – Como Planejar Estrategicamente Minha Empresa, 2017, online.

3.1 AS PEQUENAS EMPRESAS E SUAS PERPECTIVAS NO BRASIL
No Brasil, o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE
define como pequena empresa, empresas que seu faturamento anual seja superior à
R$ 360.000,00 e inferior à R$ 3.600.000,00, estando assim enquadrada nas regras
contábeis vigentes no país como empresa de pequeno porte, continuando
enquadrada nesse regime mesmo com faturamento obtido com exportações.
“Se a receita bruta anual for superior a R$ 360.000,00 e igual ou inferior é
R$ 3.600.000,00, 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$ 3.600.000,00”.
Sendo assim pode-se considerar que quando uma empresa atinge esse
faturamento, já possui certo tempo de vida de personalidade jurídica e tem
experiência e porte operacional, ou seja, diferentemente das microempresas que
pode ou não ser concebidas recentemente as pequenas empresas já tem a sua
bagagem histórica no ramo em que atua, buscando sempre os melhores métodos e
procedimentos, para enquadrar a contabilidade dentro do financeiro da empresa
buscando atender ao fisco, tendo em vista as mutações constantes das regras
fiscais que existe no Brasil.
Com tudo de maneira geral, contabilidade para pequenas empresas no
Brasil é operação de guerra, onde a empresas investem massivamente em
departamentos contábeis, visando apenas atender as exigências do fisco, sem
esperar o retorno operacional daquele setor, porém é necessário apontar que com
profissionais qualificados, com planejamento estratégico na contabilidade é possível,
amenizar os custos, diluindo, evitando multas, estar sempre em dia com obrigações
fiscais e o mais importante seguir o caminho correto em relação à legislação do país,
onde se faz necessário que as empresas comprem essa ideia e absorvam como
cultura.
No atual cenário econômico no Brasil, as grandes empresas são as que
mais desempregam no país, e as micro e pequenas empresas são as verdadeiras
empregadoras e propulsoras do desenvolvimento econômico e social. Entretanto,
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estudos indicam que estas possuem um alto índice de mortalidade nos primeiros
anos de vida à falta de instrumentos que auxiliem na gestão do negócio.
Figura 02. Índices e estatísticas sobre a Importância dos Pequenos NegóciosSEBRAE

Fonte: As Micro e Pequenas Empresas na Exportação Brasileira 1998 a 2011, Anuário do Trabalho
na Micro e Pequena Empresa 2010/2011 e MPOG, SEBRAE, 2017, online.

De acordo com a matéria do Portal Brasil, “de cada 100 micro e pequenas
empresas (MPES) abertas no Brasil, 73 permanecem em atividade após os
primeiros dois anos de existência. Segundo o estudo Taxa de Sobrevivência das
Empresas no Brasil, feito pelo SEBRAE, estes são os anos mais críticos para uma
empresa. Além do aquecimento da economia brasileira, a maior sobrevivência das
empresas brasileiras deve-se principalmente ao avanço da legislação, o aumento na
escolaridade dos empreendedores e o forte crescimento do mercado consumidor
interno, apontou o presidente do SEBRAE, Luiz Barreto, durante o lançamento da
pesquisa sobre a sobrevivência das MPES brasileiras, em outubro de 2011”.
Segundo dados do Departamento Nacional de Registro Comercial (DNRC),
ligado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, e Comércio Exterior (MDIC), são
constituídas no Brasil em torno de 440 mil novas empresas por ano. Dessas, cerca
de 80 mil empresas fecham. Para evitar este número, o SEBRAE recomenda 10
dicas para a sobrevivência das empresas. Veja abaixo:
1.
Planeje-se sempre;
2.
Respeite sua capacidade financeira;
3.
Não misture as finanças da empresa com finanças pessoais;
4.
Fique de olho na concorrência;
5.
Prospecte novos fornecedores;
6.
Tenha controle do seu estoque;
7.
Marketing não se resume a anuncio, invista em outras estratégias;
8.
Inove mesmo que seja um produto/serviço de sucesso;
9.
Invista sempre na formação empresarial;
10. Seja fiel aos seus valores e do seu negócio.
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Segundo Chiavenato (2008, p.15), “nos novos negócios, a mortalidade
prematura é elevadíssima, pois os riscos são inúmeros e os perigos não faltam.
Assim, precisa-se de cautela e jogo de cintura”. Diante disso ele aponta algumas das
possíveis causas de mortalidade nas empresas que são apresentadas no Quadro 1.

Quadro 1. As causas mais comuns de falha nos negócios

 Incompetência do empreendedor
Fatores econômicos – 72%

 Falta de experiência de campo
 Falta de experiência gerencial
 Experiência desequilibrada

 Lucros insuficientes
Inexperiência – 20%

 Juros elevados
 Perda de mercado
 Mercado consumidor restrito
 Nenhuma viabilidade futura

 Fraca competitividade
 Recessão econômica
Vendas Insuficientes – 11%

 Vendas insuficientes
 Dificuldade de estoque
 Localização inadequada

Despesas excessivas – 8%

 Dívidas e cargas demasiadas
 Despesas operacionais elevadas

 Negligência
Outras causas

 Capital Insuficiente
 Clientes insatisfeitos
 Fraudes
 Ativos insuficientes

Fonte: Chiavenato, 2008, p.15.
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Nas pequenas empresas o gestor tem um papel fundamental no
planejamento estratégico, ele é o líder que desenvolve o planejamento com objetivo
de traçar as metas e alcançar os objetivos das organizações em longo prazo. Ele
deve conhecer todos os procedimentos e atividades realizadas dentro da
organização para poder identificar novas formas de execução utilizando recursos
disponíveis e reduzindo o tempo, para aumentar a produtividade com e eficiência e
qualidade. Algumas características importantes do gestor devem ser destacadas:

Comprometimento;

Prudência e inteligência;

Trabalhos motivadores para a equipe;

Reduzir custos;

Aumentar a produtividade;

Ter uma visão questionadora e critica.

Capacidade de ouvir;

Meta aberta;

Iniciativa;

Bom senso;

Flexibilidade e adaptalidade;

Atitude Proativa;

Habilidades em relações interpessoais.
As MPES passam por diversos desafios e a maneira de enfrentar e estar
ativa é aumentar o nível de competitividade das mesmas. Faz-se necessário, a
implantação de estratégias que venham trazer sobrevivência e competição. Exige
que o gestor esteja pronto para dominar todas as áreas e um bom planejamento
estratégico para conduzir o seu negócio.
Na área contábil não é diferente, pois o profissional deve estar sempre a par
das mudanças, tanto legal e prática, pertinente à função do contador, buscando
conhecer as necessidades de seus clientes, gerando informações confiáveis em
relação ao patrimônio da entidade.
3.2 O CONTADOR E SEU PAPEL NAS PEQUENAS EMPRESAS

A contabilidade se tornou essencial na gestão e no desenvolvimento de
qualquer empresa, principalmente para as pequenas empresas aonde o índice de
mortalidade é muito alto nos primeiros anos de vida. A contabilidade deixou de ser
utilizada apenas para regularização e registro de fatos passados e passou a ser
utilizada como ferramenta de auxílio à administração das organizações e o contador
possui um papel de suma importância no auxílio ao empreendedor, produzindo e
registrando informações que refletem a real situação econômica, financeira e
patrimonial da entidade, possibilitando uma análise do futuro da empresa. E isso é
possível através do planejamento estratégico que definirá os caminhos que a
empresa deve seguir para alcançar o objetivo final.
Para Marion (2006):
A Contabilidade é o grande instrumento que auxilia a administração a tomar
decisões. Na verdade, ela coleta todos os dados econômicos, mensurandoos monetariamente, registrando-os e sumarizando-os em forma de relatórios
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ou de comunicados, que contribuem sobremaneira para a tomada de
decisões. (MARION, 2006, p. 23)

Com a evolução da tecnologia, o profissional de contabilidade deixou de ser
apenas um “guarda-livros”, já que o mesmo deve estar sempre se atualizando de
tudo que tiver relação à profissão contábil. No momento vemos o contador como um
consultor, que através de sua qualificação e conhecimento, pode auxiliar e estar
presente nas diversas etapas da gestão da empresa e demonstrar qual o melhor
caminho a empresa deve seguir.
As pequenas empresas normalmente são empresas familiares, aonde a
busca ao contador se tornou mais frequente após tantas mudanças em relação à
parte burocrática e obrigações acessórias que a mesma deve seguir. Nesse cenário
o contador consegue realizar um trabalho mais completo, pois terá acesso às
informações necessárias para levantamento e análise de determinada situação que
a empresa esteja passando, e que precisa ser resolvida com eficiência, para que no
futuro a empresa não seja prejudicada.
4. CONCLUSÃO
O presente trabalho buscou demonstrar a importância do planejamento
estratégico para as pequenas empresas, pois cada empresa é constituída por uma
história, um objetivo, uma meta, e suas ações irão representar o perfil da empresa.
Um bom planejamento leva a empresa na direção correta, auxiliando, prevenindo de
ameaças futuras e também identificando oportunidades e melhorias. Essa
ferramenta contribui na gestão e desenvolvimento das pequenas empresas, já que
sua função é estabelecer as metas e objetivos para delinear o rumo da empresa,
identificando os pontos fortes e fracos, as ameaças e oportunidade, ou seja, as
variáveis para se atingir tais objetivos.
Pode-se observar a importância das pequenas empresas no Brasil, são elas
as responsáveis pelo desenvolvimento e crescimento da economia, geradoras de
emprego e renda. Mas diante de tanta concorrência em um mundo tão competitivo e
tecnológico, se faz necessário repensar em estratégias e mecanismos para se
manter ativo e próspero. É fundamental estar atento as suas ações e desenvolver
através do planejamento estratégico, objetivos a serem alcançados, pois através
dessa ferramenta fica fácil a empresa planejar seu futuro e sua permanência em um
mercado com tanta concorrência e repleto de opções. O planejamento deve ser uma
ferramenta que auxilie o empresário a empreender e buscar o crescimento e
desenvolvimento sustentável de sua empresa. O planejamento estratégico traz
resultados positivos para a empresa, mas, precisa da participação de todos os
envolvidos no processo e deve ser uma prática constante e não momentânea.
São muitos os obstáculos a serem alcançados, principalmente para uma
pequena empresa que está iniciando seus negócios e o planejamento se torna
primordial já na abertura da empresa, aonde se deve deixar bem claro e definido a
sua missão razão para qual existe, seus valores através da ética, respeito e
transparência em tudo o que desenvolve. Definir sua visão, os objetivos a serem
alcançados a médio e longo prazo. Desta forma, destacou-se a importância do
profissional de contabilidade, que através de seu conhecimento pode proporcionar
melhorias significantes à gestão das pequenas empresas por fornecer ferramentas
eficazes de controle e planejamento.
O contador se tornou o profissional indispensável na gestão segura dos
negócios, pois é ele a fonte geradora de informações sobre o desenvolvimento
econômico-financeiro das organizações.
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O resultado da pesquisa proporcionou conhecimentos importantes a cerca
do planejamento estratégico como ferramenta de gestão dentro das pequenas
empresas e o quanto é essencial a presença do profissional contábil dentro da
empresa, auxiliando nas tomadas de decisões, até mesmo na elaboração do
planejamento estratégico.
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RESUMO
O presente trabalho apresenta o método de controle orçamentário, através do
gerenciamento matricial de despesas (GMD). O objetivo principal é conhecer o
Gerenciamento Matricial de Despesas, bem como suas vantagens e desvantagens.
Para isso será utilizado uma pesquisa exploratória de cunho qualitativo com
amostragem não probabilística, na intenção de escolher indivíduos que podem
contribuir significativamente para a pesquisa porque já conhecem o assunto. Esta
ferramenta é um modelo estruturado de criação e acompanhamento orçamentário. O
GMD tem o objetivo de avaliar profundamente os gastos de uma organização com o
objetivo de compreender as dimensões de preço, consumo e processo para elaborar
um orçamento coerente e com potenciais reduções de gastos em cada conta e ou
centro de custo. Para isso o GMD examina detalhadamente os gastos, utilizando o
controle cruzando, onde duas pessoas são responsáveis por controlar o orçamento,
gestor da área que analisa em seu centro de custo todas contas e o gestor do
pacote que é responsável por um grupo de contas. Essas contas são analisadas em
todos os centros de custos. A ferramenta GMD é estruturada através do método
PDCA. Com isso, de forma organizada, realiza orçamento coerente com metas
desafiadoras e possíveis de serem alcançadas. Através da entrevista com empresas
que utilizam o método, observou-se eficiência no controle orçamentário utilizando o
GMD e vantagens relevantes, tais como: redução de gastos, melhoria na qualidade
dos lançamentos, mudança de cultura quanto a gastar da melhor forma, orçamento
elaborado de forma estruturada. Foram observadas, porém, algumas desvantagens
como: não tem comparabilidade com a receita gerada pelo gasto não orçado,
contratar equipe de controladoria especializada no método e tempo disponível dos
gestores de pacote. Hoje toda empresa que almeja a competividade no mercado,
têm como meta produzir com o menor gasto possível sem perder a qualidade do seu
produto, mantendo assim a continuidade da empresa. Para isso o GMD se torna
uma ferramenta relevante para a empresa atingir seus objetivos.
Palavras-chave: Orçamento; Gerenciamento Matricial de Despesas; Contabilidade
de Custos.
ABSTRACT
This study presents the method of budget control through the matrix management of
expenses. The main objective is to know the matrix management of expenses, as
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well as its advantages and disadvantages. For this, a qualitative exploratory research
with non-probabilistic sampling will be used, with the intention of choosing individuals
that can contribute significantly to the research because they already know the
subject. This tool is a structured budget creation and monitoring model. The GMD
aims to deeply evaluate the expenses of an organization with the objective of
understanding the dimensions of price, consumption and process to develop a
coherent budget with potential cost reductions in each account and / or cost center.
For this purpose the GMD scrutinizes expenditures in detail, using cross-control,
where two people are responsible for controlling the budget, area manager who
analyzes in their cost center all accounts and the package manager who is
responsible for a group of accounts. These accounts are analyzed in all cost centers.
The GMD tool is structured using the PDCA method. Thus, in an organized way, it
realizes coherent budget with challenging and possible goals to be achieved.
Through the interview with companies that use the method, it was observed
efficiency in the budget control using the GMD and relevant advantages such as:
reduction of expenses, improvement in the quality of the launches, change of culture
to spend the best form, budget elaborated in a structured form. However, some
disadvantages were observed, such as: it does not have compatibility with the
revenue generated by the expenditure not budgeted, to hire a team of controllers
specialized in the method and time available of the package managers. Nowadays
every company that aims at competitiveness in the market, have as goal to produce
with the lowest expense possible without losing the quality of its product, thus
maintaining the continuity of the company. For this the GMD becomes a relevant tool
for the company to reach its objectives
Key-words: Budget; Matrix Management of Expenses; Cost Accounting.
1. INTRODUÇÃO
No processo normal da criação de um orçamento, a entidade orça pensando
somente nas suas atividades, com isso a empresa corre o risco de inflacionar seu
orçamento para obter um conforto no atingimento de suas metas, comprometendo
assim a remuneração dos acionistas e a continuidade da empresa. Desta forma a
área de controladoria obriga-se a propor cortes de forma generalizada para ajustar
o orçamento ao objetivo da empresa.
Por outro lado, as empresas buscam ser competitiva perante o mercado
atuante, fabricando produtos de qualidade com menor custo, com isso, a adoção do
gerenciamento matricial de despesas vem ganhando importância, pois controla o
orçamento, buscando novas oportunidades de ganhos e ferramentas para
consolidar os resultados alcançados. Trazendo diversos benefícios, tais como,
redução de desperdício, aumento do comprometimento das áreas com a gestão de
gastos, orçamento coerente, redução sustentável dos gastos, aumento do lucro.
Sendo assim, torna-se problema deste trabalho: Como utilizar o método
Gerenciamento matricial de despesas no controle orçamentário?
O contador detém de todo banco de dados da empresa orçado e realizado, o
qual pode utilizar no gerenciamento matricial de gastos para aumento das receitas e
diminuição das despesas de uma forma sustentável.
Desta forma este artigo visa explicar o método de controle orçamentário
utilizando a ferramenta de gestão matricial de gastos. Tendo como justificativa a
criação coerente do orçamento com metas desafiadoras e possíveis de serem
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alcançadas. Também se justifica pela necessidade de reduzir gastos para aumentar
a receita, obtendo um posicionamento estratégico da empresa e dos produtos, pois
desta forma a empresa se torna competitiva no mercado.
O Objetivo deste artigo será conhecer o método gerenciamento matricial de
despesas, bem como suas vantagens e desvantagens.
Para responder o objetivo geral serão abordados os seguintes objetivos
específicos:
- Elaborar revisão bibliográfica dos termos contábeis que embasam o artigo;
- Pesquisar a metodologia de Gerenciamento matricial de despesas;
- Compreender as vantagens e desvantagens do Gerenciamento matricial de
despesas com empresas que utilizam este método.
2. METODOLOGIA
Segundo GIL 2007, pesquisa exploratória tem como objetivo proporcionar
maior familiaridade com o problema, com vistas a torna-lo mais explícito. A grande
maioria das pesquisas envolver: Levantamento bibliográfico; entrevistas com
pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado e analisar
os exemplos de estimulem a compreensão.
Para alcançar os objetivos propostos primeiramente será elaborada uma
pesquisa bibliográfica de cunho qualitativo. A linha de Pesquisa será exploratória,
pois visa proporcionar maior familiaridade com o gerenciamento de despesas, a fim
de torna-lo mais claro. A técnica e procedimento de coleta serão de cunho
qualitativo e amostragem não probabilística com intenção de escolher indivíduos
que podem contribuir significativamente para a pesquisa porque já conhecem o
assunto.
3. DESENVOLVIMENTO
Para compreender o gerenciamento é necessário obter a concepção dos
termos utilizados em contabilidade, os quais dão suporte a metodologia de
gerenciamento matricial de despesas.
Orçamento: Segundo Frezatti (2007) “O orçamento é o plano financeiro para
implementar a estratégia da empresa para determinado exercício. É mais do que
uma simples estimativa, pois deve estar baseado no compromisso dos gestores em
termos e metas a serem alcançadas.”
Orçamento deve ser acompanhado diariamente e sempre comparando com o
realizado para que seja feito as ações necessárias para manter-se dentro do
orçamento proposto.
Custos: Segundo Gonçalves e Baptista (2011), Custo está relacionado com
bem ou serviço empregado na produção de outro bem ou serviço, ou seja, é todo
dispêndio que está direto ou indiretamente vinculado ao esforço de produção de
bens ou serviços. Desta forma podemos considerar que o custo é a recuperação de
receita, pois o custo gera o produto ou serviço que será vendido e transformado em
receita.
Despesas: Souza (2009) destaca que despesas na contabilidade geral são
consideradas custos do período. Em termo gerencial, custos e despesas não
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guardam diferenças. Martins (2010) compreende que as despesas são itens que
reduzem o patrimônio líquido e que tem característica de sacrifícios no processo de
obtenção de despesas. Para que a empresa possa estabelecer despesas
coerentes, será necessário um processo orçamentário eficaz.
Gastos: Para Gonçalves (2011) Gasto é uma expressão ampla que embarca
todo e qualquer sacrifício que uma entidade precisa suportar para obter um produto
ou serviço. Ou seja, o gasto engloba todo o custo e despesa que e empresa faz o
dispêndio.
Plano De Contas: Garcia (2010) explica que o plano de contas é o
agrupamento ordenado de nomenclaturas das contas que são utilizadas pela
contabilidade dentro de determinada empresa. Sendo assim, é o conjunto de
rubricas que o contador cria para realizar os registros da mesma natureza em suas
respectivas contas.
O Gerenciamento matricial de despesas (GMD) originou-se em 1998, na
empresa Ambev, a qual adaptou a formação de orçamento com base zero intitulado
“Volta as origens”. Segundo Horngren (1985), orçamento base zero é o orçamento
de baixo para cima como se estivesse sendo preparado pela primeira vez, sem
considerar o histórico de anos anteriores. Com o sucesso do projeto o Instituto
Nacional de desenvolvimento Gerencial (INDG) estruturou e formalizou a
metodologia.
ALCOBA (2011) afirma que o GMD, “é um instrumento gerencial utilizado
para o planejamento e controle orçamentário e que identifica as oportunidades a
curto e médio prazo de redução de gastos fixos, examinando-os de forma
detalhada.” Consiste em um planejamento estruturado de controle das despesas
desmembrando em contas, o qual parte de uma matriz orçamentária com contas
agrupadas em pacotes, os quais englobam contas da mesma natureza. Esta
ferramenta não vem para cortar despesas ou posterga-las, mas sim encontrar
oportunidades de melhor aproveitamento de recursos, buscando possíveis
economias sem comprometer o bom andamento da respectiva atividade.
Segundo Santos (2008) o orçamento matricial de despesas é baseado em
três princípios, os quais são:
- Controle cruzado;
- Desdobramento dos gastos;
- Acompanhamento constante e sistemático dos gastos.
O controle cruzado é o acompanhamento das despesas orçadas nos centros
de custo e contas contábeis por duas pessoas: a entidade responsável pelo centro
de custo e o gestor do pacote de gastos. O Gestor de Centro de Custo é o
funcionário responsável pela entidade dona do respectivo centro de custo. O
Gestor de Pacote é o responsável direto pelo resultado de uma determinada Família
de despesa, o mesmo trabalhará em conjunto com diversos gestores de centro de
custo, ficando responsável por uma determinada família de contas.
O desdobramento dos gastos consiste em detalhar todos os gastos até o
nível de atividade para a definição de metas.
O acompanhamento sistemático é a constituição de uma metodologia padrão
de acompanhamento dos resultados, comparando as metas orçadas com o
realizado, em busca de ações para corrigir os desvios.
De acordo com Horngren (1985), a principal característica do orçamento
matricial de despesas é deixar claro as regras e um controle permanente das
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atividades por diretoria, gerência, área e setor.
A gestão matricial de gastos tem como base de planejamento o PDCA. Merhi
(2007), comenta que esta ferramenta de gestão foi criada por Walter A. Shewhart e
divulgada por Willian E. Deming no Japão após a segunda Guerra mundial. O seu
foco principal é tornar os processos ágeis, objetivos e claros.
Moreno Junior (2011) explica o PDCA da seguinte forma:
“”P” Significa planning planejamento do orçamento, “D”
significa doing execução do orçamento, ou seja,
realização dos gastos, “C” significa checking verificar o
desvio do orçamento realizado com o orçamento
planejado, “A” significa action ações que devem ser
realizadas tempestividade, todas as vezes que é
identificada uma possibilidade de não cumprimento
orçamentário.”

Desta forma o ciclo PDCA inicia com o Plan (Planejamento), nesta etapa é
identificado o problema, analisado o fenômeno e processo, e realizado o plano de
ação que atenda a solução do problema. A próxima etapa é a Do (Execução) onde
se executa o plano de ação de forma a solucionar o problema, em seguida a etapa
de Check (verificação) analisa se o plano de ação está atingindo o resultado e
também acompanha os indicadores, por fim a etapa Action (agir) onde corrige
falhas, implanta melhorias imediatas e age corretivamente reiniciando o ciclo PDCA.
Com isso entende-se que o gerenciamento matricial de despesas é
estruturado no ciclo PDCA, para obter uma metodologia padronizada e organizada.
Segundo Horngren (1985), a principal característica do orçamento matricial é
de apresentar regras claras e um controle permanente das atividades. Desta forma
a metodologia é organizada no ciclo PDCA da seguinte forma:

Fonte: Elaborado pelo Autor (2017)

Com base no quadro acima será detalhado as etapas do gerenciamento
matricial de despesas para conhecer os procedimentos da metodologia.
Preparação De Base: Baseado em dados oficiais retirados de sistemas
contábeis é preparado um banco de dados com todo o histórico de gastos o qual
será utilizado para análise dos gastos e preparação do orçamento.
Através do plano de contas é realizado o agrupamento de contas e definido
os pacotes e os respectivos gestores de pacote. No quadro abaixo exemplifica um
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pacote criado, este pacote terá um gestor que ficará responsável pelas contas
agrupadas neste pacote.
Conforme Instituto de desenvolvimento Geral - INDG (2010), todas as
despesas orçadas devem ser controladas por duas
pessoas, uma é a entidade responsável pelo centro de custo e a outra é o gestor do
pacote responsável pela conta contábil.
O Gestor de pacote deve dominar o conteúdo do que é lançado em cada
conta de seu pacote, entender os processos gerados dos gastos nas entidades,
definir indicadores para identificar oportunidades, estabelecer metas desafiadoras
para as entidades, identificar as melhores práticas e disseminá-las na organização e
contribuir com os gestores de entidade na busca das causas dos desvios e
proposição de ações corretivas.
Segundo Silva (2004) o método tem como principal objetivo envolver o
núcleo gerencial na busca de oportunidade de redução de gastos de forma justa e
criteriosa. Com isso, é definida a estrutura de entidades, iniciando pela unidade de
negócio até o centro de custo, podendo inserir todo o núcleo gerencial na
ferramenta orçamentária, proporcionando mudança de estrutura e de cultura sobre
o controle de gastos conforme comenta Barcellos (2006).
Os gestores de entidade tem o papel de quando necessário fornecer dados
históricos de sua área, negociar orçamento e metas com os gestores de pacote,
elaborar plano de ação para atingir as metas, implementar ações e aplicar os
padrões definidos no acompanhamento dos seus gastos, executar os gastos
segundo os padrões e plano de ação estabelecidos durante o planejamento e
analisar as causas dos desvios propondo ações corretivas suficientes para a
correção e recuperação dos desvios.
Definição De Parâmetros E Indicadores: Etapa composta por construir
indicadores com o intuito de acompanhar os gastos, os gestores de pacote
juntamente com a equipe de gestão de custos analisam o pacote e definem
parâmetros para analisar os gastos, como exemplo o quadro abaixo com a
construção de um indicador.

Com a definição de indicadores o gestor de pacote terá uma base para
realizar a negociação de orçamento com a entidade, bem como acompanhar os
gastos realizados se estão dentro da previsão realizada no indicador.
Identificação Das Oportunidades De Melhoria: Alcoba (2011), compreende
que esta etapa deve ser executada pelos gestores de pacote. Utilizando os
parâmetros e indicadores da etapa anterior, é realizada a análise para identificar
oportunidades de melhoria no orçamento, isso quando existe duas ou mais áreas

IV Encontro de Pesquisa e VIII Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 26 e 27 de
outubro de 2017

com perfil de gastos semelhantes que podem ser comparadas, formando os clusters
que são os agrupamentos destas áreas que detém do mesmo perfil. Também pode
realizar comparação através da base histórica do desempenho do gasto para as
áreas não comparáveis.
Pode-se abordar a análise crítica dos contratos, isso quando as despesas
decorrem de contratos formais com terceiros, que podem ser revisados para
redução de preços, com isso melhorar o orçamento.
Por fim analisar o padrão e politica da empresa, buscando despesas que
podem ter padrões de gasto políticas a serem cumpridas por todas as áreas,
exemplo: gasto com refeição de viagem, analisar se a empresa está reembolsando
os gastos com refeição de acordo com o valor previsto na política da empresa.
Negociação E Consolidação De Metas Do Orçamento: As metas de
orçamento definidas preliminarmente através das etapas anteriores realizadas pelos
gestores de pacote vão para negociação junto à entidade. Alcoba (2011) comenta
que se as metas forem consideradas inadequadas pela entidade, o mesmo poderá
propor uma nova meta, mediante a formalização e justificativa para que o ajuste
seja feito, com isso haverá uma negociação entre o gestor do pacote e o gestor da
área, passando pela validação dos gerentes e diretor.
Elaboração De Normas E Procedimentos – Plano De Ação: Após a
negociação das metas para o orçamento, os gestores de pacote juntamente aos
gestores de entidade elaboram planos de ação com o intuito de adotar as melhores
práticas. Ou seja, buscam as causas raízes para conseguir realizar o orçamento de
acordo com a negociação. As ações devem ser viáveis, executáveis e suficientes
para alcance dos resultados.
A responsabilidade pela proposição de contramedidas é da entidade, gestor
do pacote atua como suporte. As contramedidas, ou seja, as ações devem ser
escritas no infinitivo (reduzir, negociar, alterar etc.). Orçar mais para o próximo ano
não é contramedida, é necessário resolver o problema do orçamento. Abaixo um
quadro com exemplo de perguntas fundamentais para um plano de ação.
Preparação Dos Instrumentos De Controle E Captura De Resultados:
Segundos Santos (2008) o orçamento matricial de despesas é baseado em três
etapas, entre elas está o acompanhamento constante e sistemático dos gastos,
para isso se faz necessário a etapa de preparação dos instrumentos de controle e
captura de resultados, onde será definido a agenda para apuração do dados,
responsáveis pela coleta dos dados e relatórios, padrões para as reuniões de
controle, material e metodologia para tratamento dos desvios, ferramentas para
acompanhamento da execução orçamentária, treinamentos de todos os envolvidos
no controle orçamentário, definirá e padrões para plano de ação.
Executar Os Planos De Ação: A partir desta fase inicia a etapa “Do” do ciclo
PDCA executa-se o que foi planejado na etapa anterior. De acordo com Campos
(2013), neste momento é executado um trabalho disciplinado de acordo com os
procedimentos operacionais padrão, conforme determinado na etapa de
planejamento.
O plano de ação deve constar claramente o que será feito, quem é o
responsável, qual o prazo para conclusão da ação e qual expectativa de retorno em
reais esperado sobre a ação. Semanalmente é controlado o status das ações
planejadas.
Campos (2013), afirma que a execução das ações é essencial para o alcance
das metas orçamentárias, ou seja, é de suma importância, pois todo o orçamento foi
construído com base em ações implantadas para cumprir o planejado e para isso
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não pode esperar melhores resultados fazendo o que sempre foi feito, desta forma
os planos de ação geram quebra de paradigmas em busca de fazer da melhor
forma e não fazer do mesmo jeito porque sempre foi feito.
Identificar Os Desvios: Segundo Campos (2013), nesta etapa mede-se a
eficácia dos planos de ação, analisando como estão os resultados e como se
comparam com o orçamento. Através do fechamento contábil são levantados os
valores realizados em cada pacote e elaborado pela área de controladoria ou
custos, o relatório de acordo com os padrões definidos na etapa anterior. Os
gestores de pacote fazem a análise comparando o realizado com o orçado, limitam
a análise em 80% dos desvios e buscam a causa raiz dos desvios junto com os
gestores das áreas que desviaram, elaborando planos de ação para que o desvio
não volte a acontecer e procuram novas oportunidades de ganho para cobrir o
desvio esta etapa é conhecida como controle cruzado. É importante que a análise
do problema seja aprofundada, para isso faz necessário utilizar métodos eficazes
para encontrar a causa raiz do desvio, os quais podem ser 5W2h, porque porque,
brainstorming, diagrama de Ishikawa entre outros.
Realizar Reuniões Mensais De Controle E Captura Dos Resultados: Campos
(2013) orienta que os valores do item de controle devem ser colocados de tal
maneira que basta um olhar para entender. Ou seja, as informações na
apresentação de resultado devem ser claras e objetivas.
Para que a sistemática de acompanhamento se torne um ritual de Gestão
eficiente, é de grande importância que os principais agentes cumpram com suas
responsabilidades conforme o quadro abaixo.

Fonte: Elaborado pelo Autor (2017)

A responsabilidade pela análise dos desvios é compartilhada entre a
entidade e o gestor do pacote. Na pauta das reuniões devem ser priorizados
somente os problemas de maior representatividade.
Executar Ações Corretivas E Aperfeiçoar Padrões: Nesta etapa são
evidenciados quais planos de ação que não conseguiram ser cumpridos, ou que
não deram resultado, os mesmos passam por um novo planejamento com o intuito
de criar um novo plano de ação visando a reversão dos resultados negativos com a
finalidade de eliminar definitivamente as causa que impactam. Eles devem atuar
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sobre as causas que ainda estejam impactando na geração do resultado esperado,
encontrar a causa raiz do plano original não ter sido efetivo ou devido a novos
fatores que ocorreram.
No caso das ações que foram concluídas com êxito, é elaborada a
padronização e a multiplicação das boas práticas através de treinamentos.
Vantagens E Desvantagens Do Gerenciamento Matricial De Despesas: Em
entrevista com as empresas “A”, “B” e “C” localizadas no Sul do Brasil, constatou-se
as principais vantagens do gerenciamento matricial de despesas:
- Controle do realizado de acordo com o orçado;
- Atingimento de metas de redução de gastos;
- Mudança na cultura da empresa em priorizar o controle de gastos;
- Melhoria na qualidade e padronização nos lançamentos contábeis;
- Orçamento elaborado de forma planejada e estruturada;
- Com o controle cruzado, responsabiliza duas pessoas por responder pelos
gastos, gestor da área e o gestor do pacote;
- Evolução do controle de despesas, obtendo visão das oportunidades de
captura de ganhos, aprendendo a gastar de forma consciente;
- Metodologia de trabalho organizada e estruturada.
Com relação às desvantagens foi observado que:
- Não tem comparabilidade se o desvio no orçamento obteve uma receita
maior que a precisa, como exemplo, um gasto não previsto em orçamento que
agregará valor ao produto vendido, obtendo uma receita de venda que supera o
desvio no orçamento;
- Necessita de uma equipe de controladoria especializada, em tempo integral
focada no método, porém a economia supera o aumento de quadro.
- Os gestores de pacote necessitam de três a sete dias sair de suas
atividades para focar nas análises, porém isto gera oportunidade do colaborador
entender do negócio como um todo e maior visibilidade pela gerência.
4. CONCLUSÃO
Este trabalho buscou entender como funciona a ferramenta de
gerenciamento matricial de despesas, bem como suas vantagens e desvantagens.
Segundo Alcoba (2011), apesar de a ferramenta ser muito utilizada em empresas
públicas e privadas e obter ganhos financeiros relevantes onde foi aplicado, este
método é pouco explorado na literatura. Entretanto, através desta pesquisa foi
possível compreender os principais passos para executar o método de
gerenciamento matricial de despesas e compreender que ferramenta tem uma
sistemática de trabalho fundamentada no PDCA, bem estruturada e compreensível,
busca novas oportunidades de ganhos, cria ferramentas para consolidar os
resultados alcançados, analisa os desvios e cria plano de ação para eliminá-los,
reduz o desperdício, gera aumento do comprometimento das áreas, redução
sustentável dos gastos, sem corte e postergações e com a busca de oportunidades
de ganho, porém necessita de pessoas envolvidas e comprometidas com o método,
pois este instrumento é para resolver problemas e não pode ser confundido com a
solução.
Através da entrevista com empresas que utilizam o método, observou-se a
eficiência no controle orçamentário utilizando o GMD e vantagens relevantes tais
como, redução de gastos, melhoria na qualidade dos lançamentos, mudança de
cultura quanto a gastar da melhor forma, orçamento elaborado de forma
estruturada, porém foram observadas desvantagens como, não tem
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comparabilidade com a receita gerada pelo gasto não orçado, contratara equipe de
controladoria em tempo integral especializada no método e tempo disponível dos
gestores de pacote.
Conforme Moreno Junior (2011), apesar de poucos referenciais teóricos os
estudos desta ferramenta poderá servir como consulta para as empresas que ainda
não estabeleceram meios de controle e acompanhamento dos gastos, serve
também como motivação aos interessados no estudo das áreas relacionadas a
controladoria, custos, qualidade e gestão empresarial.
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RESUMO
Este artigo de conclusão de curso teve como objetivo realizar uma pesquisa a fim de
demonstrar a importância do planejamento financeiro de curto prazo, da
necessidade de um bom planejamento nas organizações para a sua sobrevivência e
crescimento financeiro, aplicando a ferramenta do fluxo de caixa que auxilia na
tomada de decisões e na melhora o desempenho financeiro através da otimização e
alocação dos recursos da empresa. Foi utilizada como base de estudos a situação
financeira e econômica de uma microempresa individual, Dondoka Modas, do
segmento de roupas que apresenta dificuldades por falta de conhecimento e
gerenciamento nas tomadas de decisões.
Palavras-chave: Fluxo de caixa; Planejamento Financeiro; Empresa.
ABSTRACT
This article aims to conduct a research to demonstrate the importance of short-term
financial planning, the need for good planning in organizations for their survival and
financial growth, applying the cash flow tool that assists in decision making and in
improving financial performance through optimization and allocation of company
resources. The financial and economic situation of an individual microenterprise
Dondoka Modas was used as the basis of studies, of the clothing segment that
presents difficulties due to lack of knowledge and management in decision making.
Key-words: Cash flow; Financial planning; Company.
1. INTRODUÇÃO
As micro e pequenas empresas exercem um papel muito importante, pois
são a maioria no país, elas vêm contribuindo com o crescimento da economia
brasileira e gerando novos empregos.
Muitas empresas surgem com potencialidade, que irão obter sucesso dentro
do mercado, porém, muitos administradores não têm um conhecimento abrangente e
necessário sobre como desenvolver de forma correta os resultados da empresa,
prejudicando o seu andamento e a continuidade da organização.
As altas taxas de mortalidade de micro e pequenas empresas demonstram
que essas empresas estão passando por falta de capital de giro indicando
descontrole de fluxo de caixa, ponto inadequado que são as falhas no planejamento
inicial, assim surgindo vários problemas, entre eles a falta de capital de giro, alto
endividamento e falta de conhecimento gerencial.
O administrador precisa, ao iniciar uma empresa, realizar um planejamento
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estratégico e financeiro, estar ciente dos direitos e deveres que vão contribuir para
uma empresa de sucesso e sua permanência no mercado.
Devido a essa falta de planejamento inicial nos negócios, a má
administração do fluxo de caixa e a inexperiência e a falta do conhecimento das
técnicas de gestão, os empresários acabam pagando um preço alto por não fazer
uso do planejamento financeiro, surgindo então o problema: Qual a importância do
planejamento financeiro para uma empresa?
Este trabalho tem por objetivo geral: evidenciar a importância do
planejamento financeiro de curto prazo em uma microempresa.
E como objetivos específicos são propostos:
a) demonstrar a importância do planejamento financeiro de curto prazo;
b) analisar a situação da empresa Dondoka Modas; e,
c) mostrar a importância fluxo de caixa na tomada de decisão.
Justificativa: Para que o empreendimento cresça e desenvolva no mercado
de trabalho, é necessário o conhecimento da gestão financeira e sua importância
para que as micros e pequenas empresas esperem resultados positivos e
lucrativos.
2. METODOLOGIA
Para a realização deste trabalho foram utilizadas referências de pesquisas
bibliográficas, este método é obrigatório em qualquer modalidade de pesquisa, de
modo geral, qualquer informação publicada (impressa ou eletrônica) é passível de se
tornar uma fonte de consulta; a pesquisa exploratória qualitativa é utilizada para
familiarizar-se com um assunto pouco conhecido, pouco explorado; esse tipo de
pesquisa é classificado por muitos autores como uma pesquisa de campo, de coleta
de dados.
Para as pesquisas, foram utilizados como referências: livros, materiais
publicados, artigos, dissertações e teses sobre o assunto e sites como o SEBRAE.
Os autores mais citados sobre o assunto foram Gitman e Ross, que definem um
meio para proporcionar maior conhecimento no gerenciamento financeiro das
empresas.
3. DESENVOLVIMENTO
2 PLANEJAMENTO FINANCEIRO

Planejar é cumprir os detalhes de cada trajeto para atingir todas as metas da
empresa.
A importância do planejamento financeiro é indispensável, pois significa a
sobrevivência ou mortalidade empresarial.
Planejamento financeiro é uma ferramenta gerencial importante que consiste
no processo da organização financeira, reconhecendo a situação atual da empresa e
determinando suas metas e objetivos a serem alcançadas e orientando nas tomadas
de decisões.
O planejamento financeiro é um dos aspectos importantes para o
funcionamento e sustentação de uma empresa, pois fornece roteiros para
dirigir, coordenar e controlar suas ações na consecução de seus objetivos.
(GITMAN, 2002, p.588)
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O principal objetivo de uma empresa é gerar lucro, existem outros objetivos
que, como a taxa de retorno de capital, a participação dentro do mercado e obter
recursos financeiros.
A análise financeira é uma ferramenta importante para as empresas, tem por
objetivo prever antecipadamente quais são seus recursos e quais decisões serão
tomadas futuramente.
Segundo os autores Ross, Westerfield, Jaffe (2002): “o planejamento
financeiro estabelece o método pelas quais as metas financeiras devem ser
atingidas”. (ROSS, WESTERFIELD, JAFFE, 2002, p. 589)
Neste contexto, o autor refere-se a que o planejamento financeiro busca
almejar um gerenciamento eficaz de controle nas empresas.
Segundo Braga (1992): “o planejamento financeiro corresponde a
programação avançada de todos os planos da administração financeira e a
integração e coordenação desses planos com os planos operacionais de todas as
áreas da empresa” (BRAGA, 1992, p. 230).
De acordo com o autor, o planejamento financeiro depende de que todas as
atividades desenvolvidas dentro da empresa estejam ligadas.
A gestão financeira deve ser vista como um trabalho constante, exige
responsabilidade e disciplina, envolvendo a empresa com informações detalhadas
das ações a serem seguidas.
Segundo Weston (2000): “o processo de planejamento financeiro começa a
especificação dos objetivos da empresa, após o que a administração divulga uma
série de previsões e orçamentos para cada área significativa da empresa”
(WESTON, 2000, p. 343).
É um processo que ajuda o administrador a que ele evite que a empresa no
futuro venha a ter problemas, sabendo da sua responsabilidade como gestor
administrando com responsabilidade, gerenciando seus investimentos para que a
empresa venha a ter recursos financeiros.
Vantagens do uso do Planejamento financeiro:
a) disciplina nas operações: este alvo comum, propicia o trabalho e equipe e
aprimora os meios de comunicação entre os elementos que trabalham para atingi-lo.
b) distinção entre o necessário e o supérfluo: no planejamento financeiro,
deverá haver uma demarcação entre o necessário e o supérfluo, toda a aplicação de
recursos que não redundar em maior rentabilidade, a curto ou em longo prazo,
deverá ser considerada supérflua.
c) senso de responsabilidade em relação ao lucro previsto: sendo o plano
elaborado com a colaboração de todos os setores da empresa, a conscientização
deste objetivo faz com que tudo seja feito em favor da rentabilidade da empresa.
d) prática de administrar por exceção: a comparação entre o real e o orçado
indica as deficientes que porventura possam existir, a técnica do planejamento
permitirá identificar os pontos fracos da empresa, possibilitando imediata correção.

2.1 PLANEJAMENTO FINANCEIRO DE CURTO PRAZO

O planejamento financeiro de curto prazo permite ao administrador um curto
prazo para tomar decisões financeiras.
Para Gitman (1977): “os planos financeiros (operacionais) a curto prazo são
ações planejadas para um período curto (de um a dois anos) acompanhado da
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previsão de seus reflexos financeiros” (GITMAN, 1977, p. 588).
Segundo o autor os planos de curto prazo têm duração curta, esta é a
diferença de planos de longo prazo.
Para Simioni (2013):
Para difundir a importância do planejamento entre as pequenas e médias
empresas, destaco a importância do planejamento financeiro de curto prazo
que, normalmente, recebe significativo destaque uma vez que é nesse
processo que será definido o montante de investimento futuro, objetivo de
vendas, necessidades de capital, dentre outros. (SIMIONI, 2013).

O planejamento financeiro de curto prazo para os gestores destaca uma
visão de como a empresa está financeiramente, em apenas alguns meses pode
verificar quais a mudanças que se devem tomar, onde investir, quais são as
previsões para o futuro da empresa.

2.2 MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL

Microempreendedor Individual (MEI) é a pessoa que trabalha por conta
própria e que se legaliza como pequeno empresário (Portal do Empreendedor,
2017).
O microempreendedor individual é a porta de entrada para o mundo
empresarial, qualquer pessoa que quer realizar o sonho de abrir uma empresa e
crescer no mercado competitivo.
Para ser um microempreendedor individual, é necessário faturar
no máximo até R$ 60.000,00 por ano e não ter participação em outra empresa como
sócio ou titular (SEBRAE, 2017).
É uma ótima opção para o trabalhador informal, ao passar ser um
microempreendedor individual, terá um CNPJ, irá proporcionar várias vantagens ao
futuro empreendedor.
A Lei Complementar nº. 128, de 19/12/2008, criou condições especiais para
que o trabalhador conhecido como informal possa se tornar um MEI legalizado.
(Portal do Empreendedor, 2017)
Segundo o Portal do Empreendedor, o MEI abriu várias oportunidades ao
trabalhador que é legalizado.
Entre as vantagens oferecidas por essa Lei está o registro no Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), o que facilita a abertura de conta bancária, o
pedido de empréstimos e a emissão de notas fiscais. (Portal do Empreendedor,
2017)
Além disso, o MEI será enquadrado no Simples Nacional e ficará isento dos
tributos federais (Imposto de Renda, PIS, COFINS, IPI e CSLL). (SEBRAE, 2017)
Com a opção de estar isento de todos estes tributos, o MEI veio para ajudar
os trabalhadores, se formalizando e sendo reconhecido como empresa.
Assim, pagará apenas o valor fixo mensal de R$ 47,85 (comércio ou
indústria), R$ 51,85 (prestação de serviços) ou R$ 52,85 (comércio e serviços), que
será destinado à Previdência Social e ao ICMS ou ao ISS. Essas quantias serão
atualizadas anualmente, de acordo com o salário mínimo. (Portal do Empreendedor,
2017).
O MEI foi criado para facilitar a vida dos empresários, são várias as
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vantagens, o empresário tem a tranquilidade de ter uma empresa formalizada
legalmente, sem se preocupar com os sobressaltos e prejuízos e com ótimas
perspectivas de crescimento.

3 FLUXO DE CAIXA

O fluxo de caixa é considerado um dos principais instrumentos de análises e
avaliação de uma empresa, pode-se afirmar que o fluxo de caixa é demonstração
visual das receitas e despesas distribuídas pela linha do tempo futuro.
As empresas focalizam o fluxo de caixa como um todo, tratando das
movimentações financeiras de caixa que retratam o negócio.
O fluxo de caixa é uma das mais importantes ferramentas de gestão
financeira de uma empresa. Visa demonstrar e também projetar, em períodos
futuros, o resultado de todas as entradas e as saídas de recursos financeiros em
regime de caixa e não contábil (SEBRAE, 2017).
O fluxo de caixa permite ao empresário lançar suas contas a pagar e seus
direitos a receber, além de estimativas de receitas e despesas, apurando assim o
saldo disponível ou mesmo indisponível, permitindo medidas antecipadas de gestão.
(SEBRAE, 2017).
Nas operações do dia a dia de uma empresa o fluxo de caixa é fundamental,
o empresário terá uma visão presente e futura do seu negócio, avaliando a
disponibilidade de caixa e liquidez da empresa.
Quanto maior for a proximidade entre a projeção do fluxo de caixa e o
efetivamente realizado, maior será o conhecimento do empresário sobre seu
negócio. (SEBRAE, 2017).
No fluxo de caixa, devem ser registradas todas as entradas que são seus
recebimentos (vendas à vista e a prazo, recebimento de duplicatas entre outros) e as
saídas que são todos os pagamentos (pagamentos de duplicatas, pagamentos de
despesas, compras à vista e a prazo entre outros).
A principal área que pode contribuir para melhor desempenho do fluxo de
caixa é a das negociações com fornecedores e outros credores, medidas mais
eficientes de valores a receber, diminuir os estoques e aumentar o giro, conceder
descontos nas vendas, na expectativa de reduzir os prazos de recebimento.

3.1 IMPLANTAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NA EMPRESA DONDOKA MODAS

A coleta de dados consistiu em levantar através de projeções de entradas e
saídas do caixa de uma loja de roupas femininas, mostrando a sua importância para
a empresa atribuindo o controle de fluxo de caixa.
É um instrumento de controle que tem por objetivo auxiliar o empresário a
tomar decisões sobre a situação financeira da empresa. Consiste em um relatório
gerencial que informa toda a movimentação de dinheiro (entradas e saídas), sempre
considerando um período determinado, que pode ser uma semana, um mês etc.
A implantação do fluxo de caixa na empresa tem o objetivo de demonstrar a
sua importância de ter um controle diário trazendo vários benefícios para a empresa
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e dando sua continuidade.
O fluxo de caixa da empresa será realizado em seis meses, de janeiro a
junho, sendo apresentados suas as entradas e saídas mostrando qual a realidade
atual da empresa.
Para a implantação desta ferramenta será registrado os valores atuais, listar
as entradas futuras, listar as saídas de caixa futuras, analisar o fluxo de caixa e
direcionar ações.

3.2 A IMPORTÂNCIA DO FLUXO DE CAIXA NAS TOMADAS DE DECISÕES

O fluxo de caixa é indispensável nas empresas, auxilia o administrador à
determinar suas tomadas de decisões.
Fluxo de caixa é o registro e o controle sobre a movimentação de caixa de
qualquer empresa, demonstrando as suas entradas e saídas de recursos
financeiros, assumindo o seu importante papel no planejamento financeiro.
É através do fluxo de caixa que o empresário compreenderá melhor como
estará seu caixa no futuro, permitindo as decisões a tomar, direcionando esforços
para aumentar as receitas e reduzir os custos, renegociando seus prazos com
fornecedores, estabelecer um limite de vendas e encurtar os parcelamentos aos
seus clientes.
Para o SEBRAE (2015):
São muitas as vantagens que o fluxo de caixa oferece como, evitando a
retirada de dinheiro de caixa que venha comprometer seus pagamentos
futuros, saber antecipadamente quais os períodos com maior necessidade
de dinheiro, direcionar as promoções para períodos em que haja a maior
necessidade de dinheiro, ajustar a relação entre prazos de pagamentos de
fornecedores e recebimento de clientes. (SEBRAE, 2015, p.31)

Quando o fluxo de caixa é trabalho de forma integrada, os benefícios são
maiores, agora quando falta de organização de informações pode comprometer a
eficiência do empreendimento.
De acordo com o SEBRAE (2015):
Ao deixar de usar o fluxo de caixa o administrador terá varias desvantagens
como, não ter conhecimento de como está o saldo futuro do seu caixa,
definir com fornecedores as datas de pagamentos para períodos menos
apropriados, dificuldades para realizar planejamento de seus próximos
meses, conceder parcelamentos, quando na verdade poderia oferecer
descontos visando aumentar a entrada de dinheiro no caixa imediatamente,
fazer empréstimos que poderiam ser evitados a melhor visualização das
entradas e saídas futuras, entre outras situações indesejáveis que venha
comprometer a saúde financeira da empresa. (SEBRAE, 2015, p.31)

Uma boa administração necessita de informações para que a atividade da
empresa possa atingir seu objetivo final, que é o lucro.
Vantagens do uso da ferramenta Fluxo de Caixa:
a) auxilia no gerenciamento de gastos: ao analisar corretamente o fluxo de caixa é
possível identificar gastos desnecessários dentro de algum processo realizado
dentro da empresa.
b) assegura seu controle financeiro: utilizando o fluxo de caixa garante um controle
maior das contas da empresa, estando ciente o que está entrando e de onde vem
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este dinheiro na empresa.
c) garante um bom planejamento financeiro: através da análise de histórico de fluxos
de caixas passados é possível fazer projeções que possam ajudar a empresa a se
planejar financeiramente.
d) Apoia o processo de tomada de decisão: o futuro da empresa é baseado em lições
do passado, para que possa planejar o futuro é preciso reunir a maior quantidade de
informações atuais e históricas, sendo retirados dados valiosos para embasar a
tomada de decisão de uma empresa.
3.3 ANÁLISE DA EMPRESA

Ao analisar a empresa, com base na tabela do fluxo de caixa nos meses de
janeiro a junho de 2017, o empresário está com dificuldades de controlar a sua
gestão financeira.
Foram verificadas que as previsões de recebimento não estão sendo
recebidas nos meses a serem realizados, vindo assim a empresa estar com o caixa
no negativo, pois a falta de pagamento de clientes está afetando suas entradas.
Os pagamentos dos fornecedores também estão sendo de acordo com o
previsto dos recebimentos, tendo que optar por empréstimos de terceiros para
conseguir cobrir os pagamentos dos fornecedores, e as outras obrigações mensais
que a empresa deve pagar.
Pelos demonstrativos analisados dos meses de janeiro a julho de entradas e
saídas, a empresa está com um saldo final negativo de R$ 3.608,00 e com um saldo
18.324,00 a receber de clientes.
Pela falta de conhecimento da ferramenta de fluxo de caixa e por não fazer o
uso, tendo somente os dados anotados somente em cadernos, o empresário não
tinha noção do que ele teria que receber e pagar, os clientes vindo a pagar com
atrasos, e a empresa tendo que vir a fazer empréstimos e pagar juros por realizar
seus pagamentos com atrasos.
Para que a empresa não venha a fechar o empresário deve aplicar a
ferramenta do fluxo de caixa tendo assim um controle do que está acontecendo no
dia a dia da empresa, estando ciente das suas obrigações a pagar e quais clientes
deverá receber, para que a empresa venha tomar medidas e gerar lucros.
4. CONCLUSÃO
Através deste estudo, pôde-se ver a necessidade de um planejamento
financeiro para a empresa, não basta apenas somente abrir um negócio e pensar
que terá lucro, o empresário deve fazer um planejamento financeiro do seu negócio.
O planejamento financeiro é fundamental para o desenvolvimento da
empresa, por meio dele que o administrador terá o real conhecimento da situação
financeira, para tomar decisões corretas é necessário ter um planejamento financeiro
bem elaborado, a fim de melhorar o seu crescimento.
A empresa Dondoka Modas está com seu caixa no vermelho por falta de
conhecimento do fluxo de caixa, que é uma ferramenta extremamente importante
para o auxílio nas tomadas de decisões, assim facilitará os empresários através de
análises de fluxos de caixas passados e previsão de futuros.
Sendo assim, a empresa deve tomar algumas providências melhorar a
gestão financeira, adquirir um sistema de gerenciamento das vendas, estabelecer
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limites liberação de créditos, gerenciar melhor a forma de recebimentos e
pagamentos.
Para que uma empresa tenha continuidade, o empresário deve aplicar um
planejamento financeiro adequado, agir com ações desenvolvendo planos
alternativos que venha trazer pontos positivos para o gerenciamento da empresa.
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ANEXO A – MODELO DE RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA
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Fonte: Sebrae Nacional, online, 2017.

ANEXO B – MODELO DE PLANILHA DE FLUXO DE CAIXA

Fonte: Sebrae, online, 2017.
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RESUMO
O referente trabalho foi desenvolvido por meio da pesquisa bibliográfica, tem como
objetivo evidenciar a importância da analise das demonstrações financeiras e
contábeis dentro das empresas, seja ela para verificar a saúde da mesma ou para
uma pessoa que tenha interesse de investir financeiramente na organização. Analise
das demonstrações contábeis se utiliza de informações contidas no balanço
publicado pela empresa. Verificando alguns de seus índices possibilitara visualizar
se a empresa tem capacidade de pagar suas dividas, não garantindo que ela pague
as mesmas. Verificar quanto de capital de terceiro é investido no ativo da empresa,
os prazos que a empresa possui com fornecedores e com clientes e também poderá
verificar a rentabilidade que a empresa tem e seu retorno financeiro. O objetivo final
desse trabalho é mostrar que o profissional contábil capacitado, poderá fazer uma
analise geral que será apresentada para a tomada de decisão referente a todas as
áreas dentro da empresa, verificar também se o investidor esta tendo lucro. Tem por
finalidade verificar os pontos fracos e fortes dentro da organização tendo também a
capacidade de fazer uma comparabilidade com outros anos.
Palavras-chave: Balanço Patrimonial, Demonstrações Contábeis, Análise.

ABSTRACT
The reference work was developed through the bibliographic research, aims to
highlight the importance of the analysis of financial statements and accounting within
companies, either to verify the health of the same or to a person who has an interest
in investing financially in the organization. Analysis of financial statements using
information contained in the balance sheet published by the company. Checking
some of its indexes will allow you to see if the company has the capacity to pay its
debts, not guaranteeing that it will pay them. Check how much third-party capital is
invested in the company's assets, the deadlines that the company has with suppliers
and with customers and also can verify the profitability that the company has and its
financial return. The final objective of this work is to show that the qualified
accounting professional can do a general analysis that will be presented for decision
making in all areas within the company, also verify if the investor is making a profit.
Its purpose is to verify weaknesses and strengths within the organization and also
have the ability to make comparability with other years.
.Key-words: Balance Sheet, Accounting Statements Analysis.
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1. INTRODUÇÃO
O presente trabalho tem como o objetivo demonstrar a importância da analise
financeira de uma empresa. Analisando a situação financeira e econômica desta,
com a comparação de seus resultados nos últimos anos. Com a ajuda da
administração financeira, contabilidade e a economia, pois o administrador necessita
dos dados que o contador pode oferecer e as informações econômicas, para assim
comparar a situação da empresa. O contador também necessitará do balanço
patrimonial e as demonstrações do resultado do exercício da empresa para poder
realizar essa análise.
2. METODOLOGIA
A metodologia utilizada neste presente trabalho é a explicativa que segundo
Gil é a pesquisa desenvolvida com base em materiais já publicados principalmente
em livros, artigos e sites, com abordagem qualitativa bibliográfica.
3. DESENVOLVIMENTO
A análise financeira tem como objetivo captar as informações e assim
repassar para o gerenciamento e assim auxiliar na tomada de decisões, por meio da
analise do balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício, com as
notas explicativas, devendo comparar no mínimo dois exercícios. A análise é feita
por métodos de cálculo e interpretação. É feita através dos índices, que são: índice
de endividamento para identificar a proporção de ativos que uma empresa possui,
mas que estão financiados por recursos de terceiros, ou seja, por dívidas que devem
ser liquidados em data futura, O índice de liquidez avalia a capacidade de
pagamento da empresa frente a suas obrigações, prazos médios devem ser
analisados sempre em conjunto e permitem ao gestor definir estratégias
relacionadas aos prazos de compra, venda e estocagem das mercadorias ou
produtos e rentabilidade que evidencia o quanto renderam os investimentos
efetuados pela empresa poderá medir o fracasso ou o sucesso, análise horizontal
essa análise permite que se avalie a evolução dos vários itens de cada
demonstração financeira em intervalos sequenciais de tempo e a análise vertical
constitui identicamente um processo comparativo, sendo desenvolvida por meio de
comparações relativas entre valores afins ou relacionáveis identificados numa
mesma demonstração financeira; permite, mais efetivamente, que se conheçam
todas as alterações ocorridas na estrutura dos relatórios analisados,
complementando-se, com isso, as conclusões obtidas pela análise horizontal
descrita anteriormente.
4. CONCLUSÃO
Através da analise os sócios, acionistas ou proprietários conseguem ver a
situação que sua empresa esta e o retorno que investiram dentro dela. Pois os
índices geram dados que se tornam em informações que pode ser utilizadas por
sócios e gestores para tomadas de decisões, diante disso as demonstrações
também possibilitam que a empresa verifique sua situação mediante as demais
empresas e a outros rendimentos existentes no mercado, ficando assim entendido
da situação da empresa.
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RESUMO
O presente trabalho é apresentado para melhor conhecimento na área da
contabilidade aplicada ao setor esportivo, mais precisamente aos clubes de futebol.
Com ele poderemos perceber quais as ferramentas utilizadas para manter um
controle dessa empresa que tem as características de sociedade, porém é uma
associação, auxiliando na tomada de decisão. Como os clubes conseguem suas
receitas e também de que forma devem escriturar isso ao fisco.
Palavras-chave : Contabilidade Esportiva; Ferramentas; Receitas.

ABSTRACT
The present work is presented for better knowledge in the area of accounting
applied to the sports sector, more precisely to football clubs. With it we can
understand what tools are used to maintain control of this company that has the
characteristics of society, but it is an association, helping in decision making. How
clubs get their revenue and how they should write it to the tax authorities.
Key-words: Sports Accounting; Tools; Recipes.

1. INTRODUÇÃO
A contabilidade esportiva veio para ajudar as entidades que atualmente são
consideradas empresas à se manterem estáveis, evitando uma futura falência
devido à má administração, com esta necessidade passou-se a ter uma visão mais
ampla criando então decretos, leis, normas que atendesse cada área específica do
esporte. No futebol se teve grandes mudanças positivas, aumentando suas receitas,
controlando seus gastos, adquirindo direito de imagem ajudando totalmente um
gestor na tomada de decisão.



Dessa forma abordaremos a seguinte problemática:

Será que a contabilidade pode ser aplicada ao setor esportivo?
1
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Sendo o objetivo geral:

Como a contabilidade pode ser aplicada nesse setor?


E objetivo específico:

Quais as ferramentas que podem ser utilizadas no futebol?

2. METODOLOGIA
Sobre os procedimentos técnicos deste trabalho, é uma pesquisa de objetivo
explicativa, de abordagem qualitativa e bibliográfica que segundo GIL(2008) é a
pesquisa desenvolvida com base em materiais já publicados, principalmente em
livros, artigos e sites.

3. DESENVOLVIMENTO
A contabilidade de forma geral é a ciência que estuda os métodos de
cálculos, registros e movimentações financeiras de uma empresa. No meio esportivo
ela regulamenta e orienta aos gestores das decisões a serem tomadas, evitando
assim que uma associação de futebol vá à falência devido a má administração ou
até mesmo a falta dela.
A contabilidade no meio esportivo é muito importante devido aos grandes
valores que cada time futebol trabalha, as receitas geradas pelos clubes em jogos,
as despesas com manutenção e também jogadores, ao cuidado com o direito de
imagem de cada jogador e também o investimento correto no Marketing.
As ferramentas mais utilizadas na contabilidade esportiva, é a contabilidade
de custos, contabilidade comercial, escriturações, entre outras. Os times de futebol
são enquadrados como associações sem fins lucrativos, mas devem manter as
obrigações de uma empresa comercial normal. As principais declarações a serem
apresentadas por eles são:
 Balanço Patrimonial;
 Demonstração do Resulto do Exercício (DRE);
 Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL);
 Demonstrações dos fluxos de caixa ( DFC);
 Notas Explicativas.
Como um time de futebol é uma associação sem fins lucrativos, toda a
receita líquida adquirida pelo clube no ano base é colada numa conta de lucros
acumulados para investimentos. As receitas de um time podem ser geradas de
várias formas, por exemplo: num jogo de campeonato o time que tem o mando do
jogo fica com a maior parte da bilheteria, se o jogo é no seu estádio ele não tem
despesa com aluguel, mas caso o time não possua estádio, ele faz a locação de um.
Num jogo o time possui várias despesas como o aluguel já citado, despesas
também com segurança, limpeza, pessoal, viagens e jogadores. Mas também possui
muitas receitas, quando o jogo é transmitido pela TV, por exemplo, ela paga uma
porcentagem para o clube, pois os jogadores daquele time têm direito de imagem,
uma parte da transmissão é passada para os jogadores e outra parte para o clube,
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quando um time faz a negociação de um jogador que é um ativo da empresa, nós
normalmente ouvimos falar de valores bem altos, parte do valor da negociação fica
com o jogador, com o empresário e parte com o time, pois na compra o time não
está comprando apenas o jogador, mas também seu direito federativo, econômico e
de imagem que é lançado na contabilidade pelo clube comprador como um ativo
intangível.
Nos dias de hoje a marca de cada clube vale muito então eles registram a
marca para que todo material produzido com o nome do time tenha retorno para
aquele clube. Mais precisamente a marca mais cara atualmente é o Flamengo
valendo R$ 1.693.800,00 segundo uma pesquisa realizada pela empresa de
consultoria BDO Brazil e disponibilizada no Site do G1.
Muitos clubes para manterem um controle correto da sua contabilidade
contratam contadores para trabalharem exclusivamente para eles, pois a Receita
Federal que hoje é o órgão responsável pela fiscalização, fica sempre em alerta para
saber da onde surgem os altíssimos valores. Além de cada clube ter as obrigações
trabalhistas com seus funcionários, todos os funcionários são registrados, inclusive
os jogadores, a associação tem a responsabilidade da transmissão mensal da
Sefip/Gefip e pagamento das guias de FGTS e INSS, também é de responsabilidade
dos clubes os pagamentos dos impostos federais, estaduais e municipais, ficando
apenas isentos do pagamento de imposto de renda por ser uma associação sem fins
lucrativos, como se entende que todo o lucro do exercício gera investimento, o
governo federal dispensou os clubes do recolhimento desse imposto.

4. CONCLUSÃO
A contabilidade é necessária para toda e qualquer empresa independe do
seu porte, segmento e de sua forma de tributação, podendo ser utilizada em
qualquer setor, até mesmo no futebol, pois controla, auxilia e administra as receitas
e despesas de um clube, tornando as informações claras para tomada de qualquer
decisão que se faça necessária.
Mesmo sendo uma associação sem fins lucrativos deve cumprir com suas
obrigações fiscal, contábil e econômica, nos âmbitos federais, estaduais e
municipais. Gerando todas as escriturações necessárias para a devida transparência
das informações, as quais serão lançadas em sites dos clubes para consulta dos
sócios, ao final de cada exercício.
5. AGRADECIMENTOS
Agradecemos aos nossos queridos professores que persistem sempre,
mostrando de alguma forma que nossos caminhos podem ter direções diferentes e
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RESUMO
O trabalho apresentado é um relato de experiência decorrente do projeto
denominado “Compartilhando Saberes”. Projeto este planejado e desenvolvido pelo
Colegiado de Pedagogia da Fateb com a participação dos acadêmicos do segundo e
quarto períodos do curso de Pedagogia do ano letivo de 2017. O referido projeto foi
aplicado na escola municipal Santos Dumont, localizada na zona rural, no bairro do
Triângulo no município de Telêmaco Borba-PR. O objetivo do projeto esteve pautado
na utilização de metodologias ativas e sua fundamentação teórica na pedagogia
construtivista através de oficinas, implementados conhecimentos da graduação em
atividades prática. Nas oficinas houve o trabalho com temas históricos (festas
juninas e a estação anual primavera) com a implementação e a incorporação de
materiais didáticos diferenciados ( xilografia, quilling e dobradura) como forma de
“construção” da atividade de aprendizagem. Os resultados obtidos possibilitaram a
abordagem prática da pedagogia construtivista (alicerce das metodologias ativas)
onde o enfoque da aprendizagem é o aluno e a construção do saber. O relato de
experiências do Projeto Compartilhando Saberes contribui para a demonstração e
efetivação do uso de metodologias ativas em sala de aula.
Palavras-chave: Construtivismo, metodologias ativas, oficinas pedagógicas.

ABSTRACT
This paper is presented as an experience report that occurred with the application of
the project called "Compartilhando Saberes” - Sharing Knowledge in English. This
project was planned and developed by the Fateb Collegiate of Pedagogy with the
participation of the students of the second and fourth semesters of Pedagogy course
of the academic year of 2017. This project was applied in the municipal school
Santos Dumont, located in the rural area, Triangle in the municipality of Telêmaco
Borba-PR. The objective of the project was based on the use of active methodologies
and its theoretical foundation in constructivist pedagogy, through workshops,
implemented knowledge of the graduation in practical activities. The workshops used
historical themes (festas juninas – HillBilly Parties in English - and the annual spring
1
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season). In order to achieve this, there was the implementation and incorporation of
differentiated didactic materials (woodcuts, quilling and folding, as a way of
"constructing" the learning activity. The results obtained enabled the practical
approach of constructivist pedagogy (a foundation of active methodologies) where
the focus of learning is the student and the construction of knowledge. And the
teacher faces the challenge of change and the construction of didactic materials that
incorporate new teaching methodologies.
Key-words: Contructivist, active methodologies, office pedagogy.

1. INTRODUÇÃO
O referido trabalho trata do relato da aplicação do projeto desenvolvido
pelo colegiado de Pedagogia na Faculdade de Telêmaco Borba- PR denominado
“Compartilhando Saberes”.
O projeto foi concebido com o objetivo de “compartilhar” atividades
desenvolvidas em sala de aula, fóruns, palestras e seminários na instituição FATEB
( Faculdade de Telêmaco Borba) em escolas municipais de ensino fundamental do
município de Telêmaco Borba-PR. Apropriando-se dos conhecimentos adquiridos
na instituição os acadêmicos do curso de Pedagogia do segundo e quarto períodos
do ano letivo de 2017 desenvolveram oficinas que integraram conhecimentos
históricos e a utilização de metodologias ativas com a fundamentados na teoria
construtivista .
O projeto “Compartilhando Saberes” ocorreu em dois momentos distintos:
o primeiro ocorreu no primeiro semestre de 2017 e se concretizou com oficinas de
dobradura e xilografia envolvendo a história das festas juninas, e a confecção dos
principais elementos constituintes da referida festa( fogueira, bandeirinhas,
lanternas e comidas típicas). O segundo momento ocorreu no segundo semestre
de 2017 com a técnica do quiling ( arte de enrolar papéis) para ilustrar a concepção
história da estação anual (primavera) implementando formas de trabalho com o uso
de metodologias ativas.

2. METODOLOGIA
O projeto teve sua aplicação prática no primeiro e segundo semestre de
2017, na escola municipal Santos Dumont, localizada no bairro Triângulo, zona rural
do município de Telêmaco Borba.
A metodologia do projeto “Compartilhando Saberes” ocorreu da seguinte
maneira: a primeira fase correspondeu a escolha dos temas a serem trabalhados (
história das festas juninas e a história da estação primavera).E quais técnicas a ser
utilizadas. Onde houve a opção pela utilização da xilografia, dobraduras e quiling e
quantidade de materiais a serem adquiridos. Ocorreu ainda nesta primeira fase a
necessidade do trabalho com a fundamentação teórica na pedagogia construtivista
para o desenvolvimento e construção das oficinas. Visto que o âmago central do
projeto foi a utilização de metodologias ativas na apresentação de temas
relacionados à História.
A segunda fase correspondeu à aplicação e desenvolvimento práticos
das oficinas pelas acadêmicas do curso de Pedagogia na escola municipais Santos
Dumont com um total de quarenta alunos, sendo eles estudantes na quarta série do
ensino fundamental.
2
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Foto 1- Projeto Compartilhando Saberes

Foto 2- Projeto Compartilhando Saberes

3. ANÁLISE E DISCUSSÃO
O tema sobre a utilização de metodologias ativas em sala de aula,
parece gerar um “determinado desconforto” para alguns professores. O projeto
apresentado visou justamente à aplicação prática de metodologias ativas no ensino
fundamental relacionada a temas históricos. Para tanto houve a necessidade da
utilização da fundamentação da pedagogia construtivista para a construção e
efetivação das oficinas que alicerçaram o projeto.
A efetivação prática do projeto na escola contribui para a obtenção dos
seguintes dados: - a utilização da metodologia ativa e extremamente efetiva, pois há
maior participação por parte dos alunos; - ocorre a promoção da
interdisciplinaridade com maior facilidade; - o potencial criativo do aluno é
explorado, ele expõem com maior facilidade seu pensamento; - o trabalho cognitivo
e potencialmente desenvolvido;- maior interação entre professor e aluno.
3
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A transferência de conhecimentos da teoria para prática por parte do
professor não é uma tarefa fácil nem óbvia em relação aos pressupostos
construtivistas. A abordagem deve ser muito bem orientada.
Ao professor cabe o desafio da mudança e construção de materiais
didáticos que incorporam novas metodologias de ensino.
4. CONCLUSÃO
Quando a instituição rompe os muros geográficos que a delimitam e
permitem que os acadêmicos procedam a suas atividades junto à comunidade, o
saldo é extremamente positivo para ambos. E isto ocorreu com a realização do
projeto “Compartilhando Saberes”, pois a instituição forneceu o suporte técnico e
pedagógico. E a comunidade foi beneficiada com a realização de oficinas
pedagógicas onde o tema história foi apresentado de forma lúdica e fundamentado
na teoria construtivista fazendo uso de metodologias ativas.
A educação atual trabalha e desenvolve trabalhos em relação à
promoção e desenvolvimento do potencial criativo dos alunos. Mas, para que isto
ocorra há necessidade na inserção da teorização por parte do professor para o
desenvolvimento da pratica das metodologias ativas.
O projeto “Compartilhando Saberes” contribuiu para a demonstração e
efetivação do uso de metodologias ativas em sala de aula e da necessidade e
importância do respaldo do conhecimento e procedimento teórico da pedagogia
construtivista.
5. AGRADECIMENTOS
Á diretora pedagógica professora Bruna Scheiffer e à coordenadora do
colegiado de Pedagogia da Fateb professora Márcia Maria G. Esculápio,
entusiastas dos projetos e não mediram esforços a efetivação e concretização do
mesmo. Ás acadêmicas participantes meu carinho pela dedicação e presteza. A
equipe pedagógica da escola municipal Santos Dumont pela acolhida e
possibilidade da execução do projeto em especial as professora Karla e Sirlene que
tão gentilmente colaboraram no desenvolvimento do projeto. E uma homenagem
toda especial a acadêmica Bruna Skavinski que participou ativamente da oficina
com uma dedicação excepcional, a ela todo meu carinho e reconhecimento.
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RELATO DE EXPERIÊNCIA
ARTE CONCEITUAL, DOS ÁLBUNS DE FAMÍLIA AO PICSART: UM
OLHAR REFLEXIVO PARA AS QUESTÕES DE GÊNERO E
DIVERSIDADE NO ESPAÇO ESCOLAR
Adriana Cristina de Andrade1

Área de Concentração: Educação
Grupo de Trabalho: Educação: Metodologias e mídias

RESUMO
Este trabalho consiste em um relato de experiência, sobre a metodologia que foi
utilizada para pautar a temática das questões de gênero e diversidade, enquanto
temas transversais inseridos no currículo escolar, dentro da disciplina de arte. O
objetivo da metodologia foi articular a linguagem das artes visuais e da tecnologia,
enquanto métodos de ensino aprendizagem, utilizando do aplicativo PicsArt, como
instrumento metodológico para as aulas de arte. Foi desenvolvido em uma escola
pública da região de Telêmaco Borba com um grupo de alunos/as do 1º ano do
ensino médio.
Palavras-chave: Arte; Tecnologia; Gênero e Diversidade.

ABSTRACT
This work is consisted of an experience report on the methodology used to set the
subject of the questions regarding gender and diversity considered as part of the
body of subjects that make up the school curriculum, particularly in the subject of
arts. The aim of this methodology is to articulate the language of visual arts with the
language of technology as methods of teaching and learning, with the aid of the
application PicsAart, as methodological instrument for the classes of Arts. This
research has been carried at a public school in the region of Telêmaco Borba, with a
group of students from the first grade of high school.
Key-words: Art; Technology; Gender and Diversity.

1. INTRODUÇÃO
Este trabalho propõe uma metodologia para as aulas de arte, unindo Arte e
tecnologia em uma prática que estabelece o uso do aplicativo PicsArt enquanto
instrumento tecnológico de fácil acesso aos alunos/as do ensino médio. O objetivo
da aula é a reflexão crítica, por parte dos estudantes do ensino médio, sobre as
imagens que são apresentadas e que são construídas em seu cotidiano em relação
1
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às questões de gênero e diversidade, e no que as imagens acarretam na construção
da matriz cultural do indivíduo, da sociedade. Para tal, foram utilizadas na parte
prática das aulas de arte, fotografias analógicas, trazidas pelos alunos/as e
manipuladas no aplicativo PicsArt, que é um editor de foto de celular, o qual vem ao
encontro desse projeto propiciando de forma pedagógica a interatividade e a
mediação entre a Arte e a tecnologia, contribuindo para um momento único de
expressão, reflexão e crítica sobre o tema abordado.

2. METODOLOGIA
O trabalho consiste em uma metodologia pedagógica na qual foram
ministradas aulas teóricas e práticas. “A metodologia estabelece os caminhos do
pensamento e da prática, utilizados para se abordar a realidade com determinado
objetivo”. (MINAYO, 1994, p. 16).
Em um primeiro momento foram escolhidos três estudantes de cada turma,
dos quais demonstraram interesse pelo tema. O trabalho teve sua primeira etapa
realizada em sala de aula, com as aulas teóricas. A segunda etapa foi á construção
das imagens no aplicativo as quais se deram fora do ambiente escolar, devido à falta
de conexão da internet nas salas de aula.
Fechado o grupo de alunos/as, do 1º A, B e C, foi dado início as aulas
teóricas, as quais abordaram sucintamente os conceitos fundamentais que iriam
embasar a iniciação da parte prática, a partir de referências ancoradas por reflexões
e pensamentos de autores que descrevem sobre o contexto das questões de gênero
e diversidade, cultura visual, fotografia, memória, arte conceitual e tecnologia. O
intuito das aulas teóricas foi levantar questionamentos entre os estudantes, aulas de
caráter reflexivo, visando sempre à análise do tema abordado no atual contexto
cultural.
No segundo momento se deu as aulas práticas onde os alunos/as trouxeram
de casa fotos analógicas retiradas dos álbuns de família e após análise das
fotografias as quais passaram por uma leitura de imagem e de conceitos foram
escolhidas duas imagens para iniciar o processo de criação no aplicativo.
Os alunos/as receberam instruções sobre a manipulação das imagens no
PicsArt e foram orientados de como utilizar da arte conceitual para aplicar com maior
criatividade e espontaneidade na construção do trabalho prático. As fotografias
receberam tratamento de imagem na concepção de novos padrões e conceitos que
fogem do âmbito das imagens retiradas dos álbuns. Como os elementos formais,
linha, forma, cor, texturas, ritmo visual entre outros. Essa etapa de desenvolvimento
do trabalho se deu fora do ambiente escolar. Concluído todo o processo criativo os
alunos trouxeram os resultados para serem apresentados para a turma.
As FIGURAS 1 e 2 mostram o resultado final de dois trabalhos selecionados.
Ambas as figuras tratam do feminino em épocas e lugares onde se dominava a
presença do homem. Na FIGURA 1 foi desenvolvido um trabalho com a imagem do
Vale Swat, no norte do Paquistão, lugar este onde as mulheres só podiam transitar
acompanhadas de seus esposos. A FIGURA 2 retrata o pátio interno do Taj Mahal
um mausoléu situado em Agra, na Índia, sendo o mais conhecido dos monumentos
do país. Na imagem foi explorada a questão da exposição do corpo feminino, e a
crítica às regras sobre o vestuário da mulher em diversas regiões do mundo.
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Figura 1 – Vale Swat

Fonte: Adriana Andrade acervo pesquisador (2017)

Figura 2 - Taj Mahal

Fonte: Adriana Andrade acervo do pesquisador (2017)
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Assim, “O grande objetivo das aulas de Arte, tendo em vista uma educação
crítica e multiculturalista e uma metodologia de ensino pós-moderna, é ampliar o
repertório cultural dos estudantes.” (POUGY, 2012, p.48).
3. ANÁLISE E DISCUSSÃO
Trabalhar a problemática de gênero e diversidade sexual, abordar em
conjunto a homofobia e a misoginia no ambiente escolar é urgente, oportuna e
necessária.
A arte/educação atual, especialmente a linguagem das artes visuais, é tida
como uma disciplina da qual mais se tem oportunidade para (re) pensar esses
conceitos. E nada mais oportuno que utilizar em sala de aula das imagens, para
poder lidar com as visualidades e complexidades imagéticas da contemporaneidade.
Assim, enquanto educadores precisamos estabelecer novas metodologias no
ensino da leitura de imagem. “No entanto, essa mudança não significa abandonar a
imagética ou a produção artística do passado, e sim encontrar um meio de conectálas e/ou relacioná-las com o que é produzido, visto criado e sentido na atualidade”.
(MAGALHÃES, 2014, p.43).
Desta forma o objetivo da metodologia apresentada é o desenvolvimento de
uma prática de ensino/aprendizagem utilizando do aplicativo PicsArt, com o intuito
de conectar o passado a atualidade, trabalhando com fotografias dos álbuns de
família dos estudantes. E a partir do contexto da arte conceitual, e de tecnologia,
utilizar da cultura visual para discutir questões relativas às questões de gênero e
diversidade, explorar as imagens de origens diversas e propor reflexões críticas
acerca de como as visualidades influenciam nas relações de poder e no modo como
o indivíduo se vê e é visto. (TOURINHO, 2011, p.12). Partindo desse princípio do
sujeito, a metodologia consiste em manipular as fotos dos familiares, caracterizando
as imagens com as questões sobre gênero e diversidade. Fazer com que o aluno/a
desmistifique a aparência de gênero e se veja no lugar do outro. E por fim, propiciar
aos estudantes e ao professor/a á discussão e a problematização de importantes
temas pertinentes à atualidade. E desta forma, poder distribuir os resultados de
maneira imediata nas redes sociais, enquanto manifesto artístico da Cultura Visual e
da Arte Conceitual.
Nós professores/as devemos usar nossas aulas para fazer a diferença, com
novas visões, novas metodologias e aparatos tecnológicos. Enquanto docentes,
precisamos disponibilizar e possibilitar um ensino laico, democrático o qual tem por
intuito formar sujeitos com uma nova visão de mundo, e sendo assim eliminar os
preconceitos das relações de gênero entre outros.

4. CONCLUSÃO
No contexto sociocultural, a escola por estar inserida no sistema de
transmissão cultural no processo de aprendizagem, historicamente, cumpre a função
de ensinar e educar.
O objeto de estudo deste trabalho tem a perspectiva de voltar um olhar mais
cuidadoso a cerca das questões de gênero os quais resultam sempre em
discriminação e traumas nos alunos/as que vivem na pele estas questões as quais
envolvem relações que fogem do preparo de muitos.
A escola é uma das instituições responsáveis pela transmissão do
conhecimento, assim como pela formação humana.
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Este relato de experiência objetivou buscar através de estudo bibliográfico,
sugerir o aplicativo PicsArt como instrumento didático para propor uma prática
pedagógica de ensino/aprendizagem, da qual, o tema abordado para tal, focou nas
questões de gênero.
Sendo assim, cabe a nós professores/as transformar nossa metodologia de
ensino/aprendizagem de uma forma que caibam e tratem de assuntos de
importância social e cultural e a forma mais digna de respeitar o outro, é se
colocando no seu lugar. “Todavia, para que isso ocorra é necessário à
implementação de novas práticas pedagógicas.” (FERREIRA; LUZ, 2009, p. 38).
O resultado foi o desenvolvimento de duas imagens fotográficas que foram
manipuladas no aplicativo, com intuito de desmistificar os preconceitos com relação
às questões de gênero e diversidade. E assim colocar o estudante a repensar seu
status cultural e sua identidade a qual é construída todos os dias, dentro do seio
familiar, da sociedade, do grupo ao qual pertence desde o início até os dias atuais.

5. AGRADECIMENTOS
A Faculdade de Telêmaco Borba - Pela iniciativa em fomentar através do IV
Encontro de Pesquisa e o VIII Encontro de Iniciação Científica, assuntos tão
relevantes à formação do indivíduo. Aos alunos do 1º ano do ensino médio pela
realização do trabalho com comprometimento, respeito às diferenças e ao próximo.
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RESUMO
Este trabalho tem como objetivo apresentar um estudo sobre alunos autistas que
frequentam as aulas de Física do Ensino Médio da rede pública de ensino, bem como
as metodologias empregadas na educação para melhorar o atendimento aos autistas.
O autismo é um dos Transtornos Globais de Desenvolvimento (TGD) que estão
presentes no ambiente escolar diariamente seja no ensino médio quanto no ensino
superior. Diante do exposto, este estudo iniciou-se com a revisão de literatura sobre o
autismo, transtornos globais de desenvolvimento, o comportamento dos alunos
autistas nas aulas de Física, observação das práticas pedagógicas e metodologias
realizadas para atender aluno autista nas aulas de Física. A metodologia utilizada foi à
pesquisa qualitativa, pois se realizou a pesquisa bibliográfica e observação de seis
aulas de um aluno autista da primeira série do Ensino Médio. Observaram-se as
dificuldades e o comportamento do aluno autista em relação à professora de Física e
colegas de classe. A partir disso, conclui-se que as características autistas foram
detectadas no comportamento do aluno, evidenciando a necessidade de
melhoramento do ambiente que o aluno está inserido, a fim de promover o melhor
desenvolvimento e desempenho do autista na rede pública de ensino. Além disso,
há a necessidade em implantar metodologias de ensino em que ampliem a
possibilidade de aprendizagem desses alunos, bem como de uma educação de
qualidade.
Palavras-chave: Física; autismo; educação.
ABSTRACT
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This research presents a study about autistic students attending the High School
Physics classes of the public school system, as well as methodologies used in
education to improve autistic care. Autism is one of the Global Developmental
Disorders (GDD) that are present in the school environment daily, both in high school
and undergraduate. In light of this situation, this study began with a review of the
literature on autism, global disorder development, behavior of autistic students in
physics classes, observation of pedagogical practices and methodologies performed
to attend autistic in physics classes. The methodology used in the research was
qualitative, the bibliographic research and observation of six classes of an autistic
student of the first series of the Secondary School. The student's difficulties were
observed, as well as the behavior in relation to the physics teacher and classmates.
From this, it is concluded that the autistic characteristics were detected in the
behavior of the student, evidencing the need to improve the environment where the
student is inserted, in order to promote the best development and performance of the
autistic in the public school system. In addition, there is a need to implement teaching
methodologies that increase the learning potential of these students, as well as a
quality education.
Key-words: Physical; autism; education.

1. INTRODUÇÃO
O âmbito escolar, bem como a classe escolar, é um ambiente abundante em
diversidade tanto cultural quanto social, essa variedade de alunos, culturas e raças,
exijam que educadores estejam preparados para atender a todos sem distinção. A
partir do exposto, a sala de aula corresponde a um espaço repleto de diversidades,
e atualmente tornou-se comum a busca por atender alunos com dificuldades de
aprendizagem, os quais necessitam de atenções adequadas a fim de que a
aprendizagem ocorra.
Dessa forma, atender alunos autistas é um dos desafios que as escolas
brasileiras vêm enfrentando atualmente. Assim, professores devem se especializar
estarem preparados para tal diversidade escolar, bem como trabalharem com uma
organização adequada da escola e alunos sensibilizados, pois estes estarão todos
os dias com os colegas de classe autistas. Arilo et. al. diz que o desafio está
associado ao atendimento escolar de alunos autistas, situação que tem sido alvo de
reflexões e propostas diferenciadas.
Este desafio relacionado ao atendimento de alunos com necessidades
diferenciadas é amparado e estudado pela Educação Inclusiva. Esta forma de
educação abrange diversas áreas, as quais estão organizadas de acordo com a
legislação brasileira a qual garante que alunos com transtornos, dificuldades de
aprendizados ou deficiências devem ser atendidos pela educação regular pública.
A partir disso, o estudo tem como objeto realizar a pesquisa bibliográfica
sobre o tema: alunos autistas nas aulas de Física, através de um levantamento
bibliográfico, para obter conhecimento sobre os alunos que apresentam o Transtorno
Global de Desenvolvimento: Autismo. Bem como, a observação em sala de aula do
Ensino Médio no interior do Paraná que possui um aluno autista, com o intuito de
analisar as práticas pedagógicas e metodologias empregadas.
Diante do exposto, após observação em sala de aula e conhecimentos
adquiridos com a pesquisa, verificou-se que o comportamento escolar desenvolvido
pelo aluno autista, com análise das atitudes e comportamento com colegas e
professores, atividades e práticas pedagógicas desempenhadas na sala de aula.
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1.1– Transtornos Globais de Desenvolvimento
Os Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD’s) são transtornos que
apresentam funções do desenvolvimento afetadas (FILHO & CUNHA, 2010). De
acordo com alguns estudiosos, os transtornos podem ser classificados pelas funções
do desenvolvimento alteradas, sendo eles: Autismo, Síndrome de Asperger,
Síndrome de Rett, Transtorno desintegrativo da infância e Transtorno Global do
Desenvolvimento sem outra especificação (FILHO & CUNHA, 2010; BRASIL,
TGD/DEFINIÇÃO).
Segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSMIV) os TGD’s se manifestam nos primeiros anos de vida, interferindo no
desenvolvimento por comprometimentos graves, tais como: habilidades de interação
social recíproca, comunicação, interesses e atividades (DSM-IV 2002).
D’Antino (2008) afirma que os TGD’s ocorrem em maior frequência no sexo
masculino, em torno de 70% dos casos acompanhados de deficiência mental em
diversos graus. Nestes transtornos é comum identificar alterações de humor como a
presença crises de agressividade, as quais não apresentam causa aparente,
variações na atenção e concentração (NADAL, 2014).
Indivíduos que apresentam algum dos TGD’s podem apresentar variações no
desenvolvimento neuropsicomotor, comprometimento nas relações sociais e
comunicação. Essas características provocam dificuldades de adaptação ao
ambiente
escolar
e
consequentemente
na
aprendizagem
(BRASIL,
TGD/DEFINIÇÃO).
Além disso, discentes que apresentam algum dos TGD’s, geralmente gostam
de intervenção contínua durante as aulas, e necessitam de adaptação do ambiente,
rotina, tarefas estruturadas específicas baseadas nas necessidades particulares de
cada aluno, favorecendo seu desenvolvimento (MISSAGLIA & FERNANDÉZ, 2013).
1.2 – O Autismo
Na década de 40 surgiu o primeiro relato referente ao transtorno autismo, este
foi realizado pelo psiquiatra austríaco Léo Kanner. Esse fato ocorreu devido à
pesquisa realizada em crianças que exibiam comportamentos distintos e duvidosos
pelas repetições de gestos e dificuldade em realizar relações interpessoais (BRASIL,
TGD/DEFINIÇÃO).
Até os anos 60, o autismo era conhecido como um transtorno emocional, o
qual poderia ser causado pela incapacidade de pais oferecerem afeto necessário
durante a criação dos filhos, provocando mudanças no comportamento das crianças
(FILHO & CUNHA, 2010).
Autismo, palavra de origem grega autós, é usado pela psiquiatria para definir
comportamentos humanos centralizados no próprio indivíduo (BRASIL,
TGD/DEFINIÇÃO). O autismo é encontrado em diversos graus, na maioria em
homens com características: habilidade de comunicação, relacionamento social,
funcionamento cognitivo, processo sensorial e comportamento. (ARILO et. al.,).
Esse transtorno global de desenvolvimento se apresenta em graus distintos
de severidade e causas neurobiológicas desde o nascimento, podendo apresentar
fatores genéticos e na ocorrência de mais de um caso com autismo na família há a
tendência de novos casos mais severos (SCHWARTZMAN, 2003).
Para Gikovate (2009):
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“O termo autismo caracteriza uma síndrome comportamental que se
manifesta desde o nascimento ou nos primeiros anos de vida descrita
inicialmente em 1943 por Leo Kanner. Nas décadas seguintes o autismo se
fortaleceu como uma entidade diagnóstica e passou a ser estudado por
muitos pesquisadores (GIKOVATE, 2009).”

Mello (2007) afirma que o autismo é considerado um distúrbio do
desenvolvimento caracterizado por alterações em idade muito precoce em torno dos
três anos de idade.
A partir disso, autistas apresentam dificuldades na comunicação, no obstante
não restringem somente à fala, estes não fazem uso de gestos durante a fala e não
apontam nada. Assim, quando desejam algo pegam a mão do indivíduo mais
próximo e levam até o que desejam (GIKOVATE, 2009).
Gikovate (2009) relata ainda que:
“Na maioria das vezes, a preocupação inicial dos pais é com o fato de a
criança estar demorando muito para falar. Relatam que a criança parece
não ouvir quando é chamada, o que levanta a possibilidade de não escutar
bem. Mas, em outros momentos, responde a barulhos distantes, deixando
dúvida com relação à audição (GIKOVATE, 2009).”

O médico Drauzio Varella, afirma que o autismo é um dos TGD, que
apresenta como características delimitadoras, a inabilidade de interação social;
dificuldade no domínio da linguagem para comunicar-se ou lidar com jogos
simbólicos; comportamento restritivo e repetitivo.
1.3 – Ensino da Física no Ensino Médio
O Ensino de Física sempre deve buscar promover um ensino e aprendizagem
mais consolidado, uma vez que para facilitar esse processo o ensino deve ocorrer
com o estudo histórico e evolutivo dos fatos físicos, para então compreender a
dinâmica da disciplina. Diante dessa realidade, é importante entender o processo e
os caminhos que levaram a sua inserção nos currículos escolares e as visões
atualizadas das Ciências, bem como da Ciência Física (ROSA & ROSA, 2005).
No espaço escolar o ensino de Física pode ser desenvolvido por meio da
interpretação de textos básicos ou originais de Física, textos de divulgação científica
ou jornais, poesia e literatura de ficção, dentre outros. Com isso considerando as
ideias, conceitos e leis fundamentais da Física, estabelecendo relações entre essa
ciência e outros campos de conhecimento e as inter-relações entre as teorias físicas
(CADERNO DE EXPECTATIVA DE APRENDIZAGEM DE FÍSICA).
Com o objetivo em ampliar o aprendizado dos conteúdos disciplinares que
devem ser tratados, na escola, utiliza-se da contextualização, relacionando com as
outras disciplinas, ou seja, provocar as interdisciplinaridades para facilitar a
aprendizagem associando a disciplina com o cotidiano do aluno. Assim, os
conhecimentos contribuam para a crítica às contradições sociais, políticas e
econômicas, presentes nas estruturas da sociedade contemporânea e propicie
compreender a produção científica, a reflexão filosófica, a criação artística, nos
contextos em que elas se constituem (DCE, 2008).
Para Nascimento (2010):
“A Física participa do desenvolvimento científico e tecnológico com
importantes contribuições específicas, cujas consequências têm alcance
econômico, social e político. A sociedade e seus cidadãos interagem com o

IV Encontro de Pesquisa e VIII Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 26 e 27 de
outubro de 2017

conhecimento físico por diferentes meios. A tradição cultural difunde
saberes, fundamentados em um ponto de vista físico e científico ou
baseados em crenças populares.” (NASCIMENTO, 2010, p.07).

Nascimento (2010) ainda afirma que:
“Que em sala de aula o conhecimento físico precisa ter uma maior interação
com os conhecimentos cotidianos dos alunos. Através dessa interação é
que os conhecimentos científicos irão adquirir significações e real existência
no mundo. Neste contexto é que irá se explicitar a importância do diálogo
entre os seres sociais que pertencem à comunidade escolar.”
(NASCIMENTO, 2010, p.14).

Além disso, a disciplina de Física no Ensino Médio tem como objetivo
promover uma competência de caráter investigativo, questionador, em busca de
conhecer o mundo. Por meio disso, esta ciência possibilita a investigação de
mistérios, dos fenômenos da natureza da matéria, as quais se encontram em
condições macro e microscopicamente (SANTOS, et al.,).
Salienta-se que o processo ensino-aprendizagem de Física está relacionado
com o campo das estruturas cognitivas dos indivíduos, ou seja, a aprendizagem
cognitiva. Assim, a aprendizagem da Física necessita de relação com as teorias
cognitivas de aprendizagem, a fim de relacionar com os mecanismos que favorecem
o entendimento dos conceitos e fenômenos físicos (ROSA & ROSA, 2005).
As Expectativas de Aprendizagem para o Ensino da Física define como
essencial que o aluno deve conhecer ao final de cada ano do Ensino Médio, dentro
de cada conteúdo básico definido nas Diretrizes. A partir disso, as Expectativas são
amplas, e se apresentam como um direcionamento, um objetivo final a ser atingido,
uma vez que é prerrogativa da mantenedora definir o desenvolvimento básico
esperado para todos os alunos, em todos os anos (CADERNO DE EXPECTATIVA
DE APRENDIZAGEM DE FÍSICA).
Diante do exposto, espera-se que no Ensino Médio, o Ensino de Física
contribua para a formação de uma cultura científica, que permita ao indivíduo a
interpretação de fenômenos naturais que estão sempre em transformação
(SANTOS, et al.,).
Assim como em todas as ciências, na Física o docente deve dominar a
linguagem do conteúdo, para promover uma aprendizagem satisfatória. Uma vez
que, a interpretação dos conceitos e fenômenos físicos é uma das dificuldades
relatadas apresentadas pelos alunos (SANTOS, et al.,).
Sabe-se que, atualmente existem dificuldades para efetivar a construção dos
conhecimentos físicos, pois a carga horária da disciplina é reduzida e conteúdo
muito extenso para três anos do Médio, assim comprometendo o desenvolvimento
da disciplina de forma aprofundada e na parte experimental. Pois na sala de aula, os
livros didáticos são apresentados de forma reduzida e com pouca aproximação com
a realidade que o aluno está inserido, já que os conteúdos são apresentados
simplificados provocando também pouco interesse dos alunos (SANTOS, et al.,).
1.4 Alunos autistas no ambiente escolar
O espaço escolar deve produzir condições que proporcionam e contribuem
para o processo de interação dos alunos com dificuldades escolares no processo de
aprendizagem, com educação de qualidade (BRASIL, 2001).
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Gauderer (1985) diz que os indivíduos com autismo apresentam dificuldades
em aprender a usar as palavras corretamente, mas com rotinas escolas com as
aulas, essas dificuldades podem ser reduzidas desenvolvendo a aprendizagem e
interação social do autista.
Uma das características dos alunos autistas é a imitação, entretanto a criança
autista quando muito nova não imita os coleguinhas na escola, mas decorrer dos
anos a imitação passa a fazer parte da rotina da sala de aula com aluno autista, pois
identificam as relações entre: causa e efeito de suas ações (MELLO, 2007).
Lago (2007) assegura que somente a legislação não é suficiente para garantir
o atendimento de alunos autistas na sala de aula. Uma vez que, na maioria das
classes escolares, alunos autistas ainda acabam sendo excluídos, já que não
recebem atendimento adequado as reduzir suas dificuldades de aprendizado.
Para Oliveira (2011):
“O direito a educação às pessoas com necessidades educacionais especiais
já vem de longa data e está assegurado em várias políticas públicas, porém
é necessário observar e refletir sobre essas leis, pois são muito superficiais
e não há especificidades das diversas deficiências que existem na
sociedade, apenas garantem o direito à educação, mas como isso irá se
realizar é muito incerto (OLIVEIRA, 2011).”

Nessa perspectiva para Mello (2007) promover a aprendizagem e/ou a
inclusão do aluno autista, não significa “colocar” este aluno na sala de aula da rede
no ensino regular, mas oferecer que o mesmo tenha condições para a vivência com
os demais colegas de classe (MELLO, 2007).
Oliveira (2011) também atesta que somente a legislação não é garantia de
qualidade, apenas correlaciona a permanência na escola de alunos com autistas ou
qualquer outro transtorno de aprendizagem. Dessa forma, as leis devem ser
consolidadas com a ampliação de novos espaços físicos, materiais pedagógicos
adequados e profissionais qualificados para tal atendimento, e com qualidade
(OLIVEIRA, 2011).
A legislação de modo geral (Lei 9394/96) assegura que todos os alunos com
deficiência ou dificuldades de aprendizado, devem ser incluídos na rede regular de
ensino, garantindo a igualdade de direitos e oportunidades educacionais para todos
os alunos (BRASIL/LDB, 1996).
Enquanto que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996):
“Educação Especial como “modalidade de educação escolar, é considerada
como um conjunto de recursos educacionais e de estratégias de apoio que
estejam à disposição de todos os alunos, oferecendo diferentes alternativas
de atendimento” (BRASIL/LDB, 1996).”

Segundo o Art. 3° Inciso IV da Constituição Federal de 1988, a “Educação é
para todos”, cujo objetivo é “promover o bem de todos, sem preconceitos de origem,
raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação” (BRASIL, 1988).
Diante do exposto, surge a Educação Inclusiva, a qual deve assegurar e
garantir que todos os alunos com necessidades especiais sejam matriculados na
rede regular de ensino. No obstante, para que isso ocorra tem-se a necessidade em
realizar mudanças na educação, como nas políticas pedagógicas das escolas
(TÉDDE, 2012).
Gikovate (2009) afirma que há ações a serem desenvolvidas no espaço
escolar que auxiliam o desenvolvimento de alunos autistas:
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“... às adaptações de tipo de atividade é interessante relatar que o
aprendizado, a motivação e o tempo de atenção melhoram muito quando o
professor consegue misturar ao conteúdo escolar fatos ou dados que
tenham relação com os interesses restritos dos portadores de autismo
(GIKOVATE, 2009).”

Não somente, para melhor desenvolvimento destes alunos, mas a família
deve conhecer e proporcionar o acompanhamento adequado para as dificuldades de
seus filhos (ZORZAN, 2001). Professores devem estar dispostos a trabalhar com
alunos autistas, uma vez que acompanham seu desenvolvimento escolar e
influenciam na sala de aula, assim todo comportamento observado pode ser
informado para os pais e equipe pedagógica para facilitar o desenvolvimento dos
autistas (MUZETTI & VINHAS, 2011).
Nesse sentido, além da família deve estar ciente das limitações de seus
filhos. Os pais devem também tentar colocar-se no lugar da criança, a fim de
identificar como ela está se sentindo quando não consegue atingir às expectativas
dos demais (ZORZAN, 2001).
Esse acompanhamento e observação dos alunos no ambiente escolar são
imprescindíveis, pois os alunos passam boa parte de seu dia na escola, então todos
os comportamentos identificados poderão ser usados no tratamento do transtorno
(ROHDE & HALPERM, 2004).
Com isso, evidencia-se que os alunos autistas são educáveis, visto que suas
dificuldades podem ser controláveis se forem tratadas de forma adequada,
estimulando as fragilidades que o autista apresenta (KIRK & GALLAGHER, 1996).
2. METODOLOGIA
A presente pesquisa foi iniciada pela busca teórica em livros, materiais e
artigos científicos, os quais foram responsáveis pelo processo de compreensão a
cerca do tema. Essa etapa da pesquisa consistiu na escrita do embasamento teórico
e da introdução do referido trabalho.
Além disso, a leitura da literatura fez com que fosse possível compreender e
observar o comportamento do aluno autista na classe escolar nas aulas de Física.
Observar os demais colegas que classe, com relação aos colegas autistas, alunos
da escola, a professora em sala de aula, bem como o comportamento e as práticas
pedagógicas adotadas para atender o aluno autista.
A etapa de observação ocorreu com um aluno autista de uma das turmas de
1ª Série do Ensino Médio da cidade de São Pedro do Iguaçu/PR, município
localizado no Oeste do Paraná.
A fase da observação foi desenvolvida durante seis aulas, em três semanas
consecutivas, visto que a disciplina curricular Física possui apenas duas aulas
semanais.
Durante as aulas as metodologias foram analisadas a forma que a professora
usava o espaço da sala de aula, como buscava atender o aluno autista, a
organização da rotina das aulas, recursos visuais para as atividades, uso do livro
didático, a organização do material entregue a aluno e o contexto geral da sala de
aula.
3. DESENVOLVIMENTO
Com estudo teórico foi possível compreender o conceito do Transtorno Global
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de Desenvolvimento o autismo. Por meio das observações, constatou-se como é
difícil compreender o aluno Autista, mesmo que o estudante seja identificado,
diagnosticado como autista e a escola busque atender de forma mais adequada
possível reduzir suas dificuldades.
Nesse sentido, para Nascimento (2010) entender a comunidade escolar,
como os alunos, é buscar construir conhecimento científico, cuja meta seja formar
um novo ser, sendo mais crítico e consciente de suas relações com o mundo.
Durante as aulas de observação, constatou-se que o aluno autista ficava
isolado na sala de aula, sentado na primeira carteira, a mais próxima da carteira da
professora de Física, comunicava-se muito pouco com a professora e com os
colegas, na maioria das vezes com sinais apontando para o que se desejava.
Em relação ao conteúdo o aluno nunca manifestou dúvidas sobre o conteúdo.
A maior parte do tempo ficava com o olhar fixo em seu caderno, não realizava
registros do conteúdo, ao menos que a professora informasse a importância ou
necessidade em registrar os conteúdos. Ou seja, quando a professora solicitava que
o aluno realizasse o registro de tais informações ele copia o conteúdo em seu
caderno.
Um comportamento que chamou a atenção do aluno foi que o aluno
apresentava além do olhar fixo em seu caderno, em sua mão direita tinha uma
caneta de tinta azul e o mesmo não largava essa caneta, balançando para direita e
esquerda sem interrupção. Às vezes algum colega fazia comentários a cerca do
barulho promovido pela caneta e o mesmo reduzia ou parava de mexer a caneta. No
entanto, após algum intervalo de tempo o ato voltava a acontecer.
As aulas apresentavam uma rotina, iniciava-se a apresentação do livro
didático, a professora informava qual seria o conteúdo a ser trabalhado na aula do
referido dia, localizava o conteúdo no livro didático, escrevia algumas informações
sobre o tema o quadro negro. Em seguida, ligava o projetor para passar slides sobre
o conteúdo a ser trabalho em aula.
Os slides eram elaborados com o fundo branco, porém a escrita colorida
havia uma padronização dos slides, como títulos e tamanhos das letras. Conquanto,
os slides eram elaborados com diversos efeitos visuais e sonoros, as informações
que a professora considerava como muito importante era sinalizadas com cores
diversas e com sublinhado. Além disso, esse material era todo montado em forma de
tópicos com frases curtas, bem organizadas, com esquemas e figuras.
O livro didático não apresentava muitas contextualizações ou aproximações
do conteúdo com o cotidiano dos alunos. Contudo, os exemplos que o livro trazia
sobre os fenômenos físicos eram simples e de fácil compreensão, estes a professora
resolvia no quadro negro, explicava aproximando da realidade da turma e
direcionada ao aluno autista ela repetia as particularidades do exemplo.
Em uma das aulas observadas a professora de Física levou os alunos para o
Laboratório de Ciências, local onde se realiza práticas sobre: Física, Química,
Biologia e Ciências, nessa aula o aluno ficou impaciente, não parava quieto na
bancada, até que a professora pediu que ele sentasse no primeiro grupo, o local
mais perto dela, nesse momento o aluno ficou quieto e começou a olhar fixamente
para o roteiro da aula prática.
Durante o desenvolvimento das atividades práticas o aluno observação
fixamente o roteiro da prática que encontrava-se sob a bancada e quando a
professora realizava a demonstração de algum procedimento o aluno olhava
fixamente para a professora. Quando o seu grupo desenvolvia a pratica o mesmo
continuava olhando para o roteiro.
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Em outra aula, a professora de Física propôs uma lista de exercícios para a
turma realizar em sala de aula e entregar no final da aula. Para a produção da
atividade os alunos deveriam se organizar em duplas, devido ao número de alunos
da classe sempre sobrava um trio, quando a professora citou a atividade na sala,
uma aluna já anunciou à professora que o aluno autista poderia completar o trio dela
com uma colega. Observou-se que o aluno autista aceitou o convite positivamente,
pois rapidamente levou seu material para perto das colegas.
Diante da observação da aula acima pode-se inferir que para melhorar o
entendimento do aluno autista e dos demais alunos da sala de aula, seja necessário
como diz Santos que: o ensino de Física deve partir da contextualização e integrado
à vida dos alunos, buscando o desenvolvimento da disciplina (SANTOS et al.,).
Esse processo citado por Santos seria aproximar o conteúdo da sala de aula
com a realidade em que o aluno convive. E a partir do instante em que o discente
identificasse a presença de tal fenômeno em seu dia-a-dia, o conteúdo passaria a
fazer sentido na vida do estudante, e com isso despertaria uma curiosidade em
aprender e buscar o tema em outros livros, materiais diversos que complementariam
o processo de ensino.
A professora de Física e alguns colegas da sala relataram que em todas as
atividades em grupos, a dupla de colegas tem que convidar o colega autista, caso
contrário o mesmo realizará a atividade individualmente. Situação este que foi
detectada em uma das aulas, quando a professora propôs um trabalho a ser
desenvolvido em sala de aula.
Em outra aula a professora trouxe atividades impressas diferenciadas com
imagens para estimular o visual e para o aluno colar em seu caderno, pois o mesmo
registrava pouco o conteúdo. Porém a professora ou as colegas que realizam
atividades em grupo foram as responsáveis por tomar a iniciativa em organizar o
material preparado e trazido pela professora no caderno do aluno.
Este material era preparado com diversos recursos diferenciados, com
ilustrações, impresso colorido, com letras com tamanhos e fontes diferentes. O
material apresentava o conteúdo de forma objetiva, simplificado e com ilustrações
que descreviam o fenômeno físico tratado no conteúdo.
Em relação às avaliações, estas são orais e ou escritas com imagens para
visualização e interpretação do autista.
Durante as observações ficaram evidente as características autistas do aluno,
mesmo que a professora demonstrava segurança ainda é importante melhorias para
promover um atendimento adequado. Em relação aos colegas de classe esses
demonstraram conhecer o transtorno que o colega apresenta, sendo respeitando
suas particularidades, seu comportamento bem como as escolhas feitas pelo aluno.
Para Rosa & Rosa o docente deve favorecer a compreensão dos conteúdos
da disciplina, diversificando os métodos de ensino e priorizando os conteúdos mais
relevantes. Além disso, para melhor desenvolvimento dos alunos, o professor deve
partir do conhecimento prévio que o aluno já possui e o científico, pois é importante
aproximar o conhecimento científico com as situações de aplicação deste no
cotidiano dos alunos (ROSA & ROSA, 2005).
A partir disso, transmitir conhecimentos científicos sobre a Física é além de
proporcionar o domínio dos seus conceitos ou fenômenos, é oportunizar um
aprimoramento do aluno enquanto pessoa (ROSA; ROSA, 2005). Uma das razões
das dificuldades apresentadas em Física é devida a disciplina ser trabalha apenas
no último ano do ensino fundamental (SANTOS et al.,).
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Para Gikonate (2009) a presença do transtorno autismo na escola não é mais
algo raro, devido essa realidade é importante à elaboração de diretrizes teóricas e
práticas dirigidas especificamente aos educadores, para facilitar o tratamento com
alunos autistas.
Salienta-se ainda que o aluno autista observado não frequenta atualmente a
sala de recursos pedagógicos do colégio no contra turno, para atendimento
adequado para suas dificuldades, este frequentou a sala de recurso até o oitavo ano
do ensino fundamental séries finais.
4. CONCLUSÃO
Com esta pesquisa, conclui-se que o ambiente escolar é um local repleto de
diversidade, a partir dessa realidade é imprescindível que os professores estejam
bem preparados para atender alunos com qualidade, quando os alunos
apresentarem dificuldades de aprendizado como o autismo, os professores
contribuírem para minimizar esses efeitos na educação.
Verificaram-se as características visualizadas na teoria e relacionando com o
comportamento do aluno autista nas aulas de Física, evidencia-se a dificuldade de
relacionamento do autista com os colegas de classe, bem como com a Professora
de Física.
Além dessas relações sociais, segundo Santos et al. a partir do momento que
os alunos autistas ou não entrarem em contato com tecnologias e conhecimentos
Físicos, isso implicará positivamente e diretamente na compreensão dos fenômenos
físicos, bem como, a disciplina de Física.
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RESUMO
O presente artigo faz uma abordagem sobre o uso das tecnologias de informação e
comunicação (TIC) na educação, bem como as dificuldades apresentadas a cerca
do tema e, necessidades dos professores a fim de atuar perante o avanço dessas
tecnologias no processo de ensino-aprendizagem no contexto escolar. Para isso,
foram realizadas pesquisas bibliográficas voltadas para a inserção de recursos
tecnológicos em espaços educacionais e reação dos docentes frente à utilização
destas, em seus planejamentos escolares. Em segundo momento, baseados na
literatura estudada foram elaborados questionários a serem aplicados para
professores de Pré-escola e professores de Ensino Superior, estes apresentam
como objetivo compreender o comportamento que estes educadores estão
apresentando e posicionando-se ao desafio de lidar com essas tecnologias no
ensino. Após tais pesquisas, é percebível que a inserção de novas tecnologias tem
exigido novos desenvolvimento dos educadores no processo de ensinoaprendizagem. Nesse sentido, conclui-se que é evidente a importância deste recurso
tecnológico no ambiente escolar, a fim de facilitar e mediar as formas de
conhecimento, para que haja conhecimento consolidado e adequado aos jovens
atuais.
Palavras-chave: Educação; Tecnologias; Ensino-aprendizagem.

ABSTRACT
This article takes an approach on the use of information and communication
technologies (ICT) in education, as well as the difficulties presented to the theme and
the needs of teachers in order to act in the face of the advancement of these
technologies in the teaching-learning process in the school context. For this,
bibliographical researches were carried out related to the insertion of technological
resources in educational spaces and reaction of the teachers to the use of these, in
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their school plans. Secondly, based on the literature studied were elaborated
questionnaires to be applied to Pre-school teachers and Higher Education teachers,
aiming to understand the behavior that educators are presenting and positioning
themselves to the challenge of dealing with these technologies in teaching. After
such research, it is noticeable that the insertion of new technologies has required
new development of educators in the teaching-learning process. In this way, it is
concluded that the importance of this technological resource in the school
environment is evident, in order to facilitate and mediate the forms of knowledge, so
that there is a consolidated and adequate knowledge of the current youth.
Key words:Education; Technologies; Teaching-learning.
1. INTRODUÇÃO
A Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) é considerada como um
conjunto de recursos tecnológicos, os quais são relacionados entre si a fim de
proporcionar a automação e/ou a comunicação nos processos que já existe nos
negócios, no ensino, na pesquisa científica, entre outros. Logo, pode se dizer que
são tecnologias utilizadas para reunir, compartilhar e distribuir informações
(MENDES, 2008).
Novas tecnologias, como a TICs estão cada vez mais presentes no cotidiano
de professores e alunos (ALMENARA, 1996). Estas, as quais acabam por
proporcionar mudanças e transformações inesperadas não só para ambos os lados
– professores e alunos - como também nas relações sociais, políticas e econômicas
(LOBO & MAIA, 2015).
A partir disso, as mudanças políticas, econômicas e culturais estão atingindo
frentes e colocando em risco valores, comportamentos e ações. A velocidade dessa
mudança se dá pela rápida evolução tecnológica a qual acaba atingindo todas as
áreas do conhecimento (GUERRA, 2000).
Para Pocinho & Gaspar (2012) os futuros docentes devem aproveitar da
utilização das tecnologias de informação em todo e qualquer processo educativo
para valorizar o processo de ensino e aprendizagem. Uma vez que, sejam realizadas
as adequações necessárias no espaço educativo, bem como no processo de
formação dos professores.
O computador é um dos exemplos de avanços da tecnologia, o qual
possibilita que seus benefícios sejam direcionados para uma melhoria no
desempenho do ensino-aprendizagem. O uso desses equipamentos tecnológicos
deve ser inserido na educação de forma planejada, para que os mesmo não
aumentem as dificuldades já existentes. Já que grande é a relevância de conhecer
os recursos disponíveis, conhecer suas exigências e limitações relacionadas á sua
aplicação (GUERRA, 2000).
Nesse contexto as novas tecnologias na educação de certa forma favorece o
trabalho à distância com os alunos, fato esse que facilitará para o aluno e o
professor o desenvolvimento de muitas tarefas em casa. Além disso, será
beneficiada a população impossibilitada de comparecer fisicamente as aulas, tais
como, donas de casa, doentes e ainda, aumentará o intercâmbio entre as diferentes
culturas (CEBRIÁN, 1999).
Acredita-se que a educação com a inserção das novas tecnologias em salas
de aula só tende a estimular a criatividade e a dinâmica da aprendizagem, obtendo
resultados ainda mais estimulantes e interativos entre docentes e discentes.
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Contudo, para melhor desenvolvimento desse assunto, o presente estudo tem
como finalidade compreender sobre o uso e inserção de tecnologias de informação
no ambiente escolar a partir do planejamento educacional dos professores atuais.
2. METODOLOGIA
Primeiramente realizou-se uma revisão bibliográfica para melhor
compreensão e a observação do comportamento na inserção de tecnologias de
informação no espaço educacional diante das atividades pedagógicas
desenvolvidas pelos professores.
Em seguida, realizou-se um questionário com professores de instituição de
ensino, de níveis e cidades diferentes, como Pré-escola e também do Ensino
Superior, os quais tinham formação em Educação Física, Pedagogia e Magistério.
Todos os sujeitos pesquisados possuem formação adequada para atuarem em
cada área ministrada e são heterogêneos em relação á experiência de trabalho.
Quanto à titulação destes, existe uma predominância em especialistas, poucos
mestres e doutores.
Para coleta e análise dos dados, optou-se por uma abordagem através de
questionários. Os dados foram coletados por meio de um questionário composto em
duas partes. A primeira parte do questionário sobre a identificação e formação do
docente. Já na segunda parte, contendo 07 questões, sobre assuntos os quais
abordam os conhecimentos e a utilização das TICs na vida e na sala de aula dos
mesmos.
As questões abordadas foram as seguintes:
1) Identificação
1.1) Sexo: ( ) feminino ( ) masculino
1.2) Área que ministra:
1.3) Formação:
1.4) Graduação:
1.5) Mestrado:
1.6) Doutorado:
1.7) Situação Atual: ( ) Professor Efetivo ( ) Professor Substituto
2) Tecnologia de Informação e Comunicação na Educação
2.1) Você utiliza ambientes virtuais para comunicação pessoal e sua
Formação?
2.2) Quais recursos tecnológicos você utiliza em suas aulas? Seu ambiente
de trabalho disponibiliza-os? ( ) SIM, Quais? ( ) Não, Quais motivos?
2.3) Cite alguns aspectos positivos da utilização das tecnologias na educação.
2.3) Cite alguns aspectos negativos da utilização das tecnologias na
educação.
2.4) Em sua opinião, que características são necessárias ao professor para
utilização das tecnologias com fins educacionais?
2.5) Comentário livre sobre a pesquisa.
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3. DESENVOLVIMENTO
2.1 Tecnologia de Informação e Comunicação
A tecnologia é um conjunto de conceitos e ideias que se emprega em
planejamentos de um determinado tipo de atividade. Dentre as tecnologias
existentes, articulada às tecnologias de inteligências têm as tecnologias de
informação e comunicação, o qual acaba por influenciar as formas de conhecimento
(SILVA & FERNANDES, 2014).
Notável que a tecnologia envolve conhecimento técnico e científico, gerando
ações e intervenções na prática. Estas acabam criando um domínio do homem
sobre a sociedade e a natureza. Pode-se dizer ainda que as tecnologias são tudo o
que o ser humano cria para ampliar e melhorar seus conhecimentos, resolver
problemas, facilitar soluções para o mesmo, além de tornar seu trabalho mais hábil e
fácil (FIQUEIREDO & COSTA, 2012).
Para Rossini (2001) o conhecimento é primeiramente adquirido pelo processo
de comunicação existente no meio atual, onde esse gera a informação para o
mesmo. Assim, a partir destas informações é possível adquirir ou não o
conhecimento desejado.
Isso implica a necessidade da verificação no processo do ensinoaprendizagem em que, tanto na área presencial como a distância é preciso obter de
ações educativas. Para que valorizem a diversidade de ferramentas atuais
disponíveis, principalmente no que diz respeito às novas tecnologias da informação
e comunicação (VIEIRA, 2011).
Computadores, internet, softwares, jogos eletrônicos, celulares, blog, fórum
de discussão, correio eletrônico (email), são alguns dos exemples de TICs que hoje
em dia existem. Estas decorrentes do ritmo acelerado das inovações tecnológicas
ajudam os ambientes educacionais a cumprir as exigências de terem ensinos cada
vez mais criativos que estimule o interesse ao conhecimento (ALONSO; 2008;
OYAMA, 2011).
O principal acesso às informações da atualidade é o contato com a internet,
por meio de uma fonte de pesquisa infinita. Com isso é possível o livre acesso a
portais de busca e pesquisas de trabalhos científicos auxilia a pesquisa na busca por
informação. Segundo Miranda & Camossa (2012) o computador é uma ferramenta a
qual é um auxilio no ensino-aprendizagem. O autor ainda diz que há várias formas
em que os mesmos podem ser utilizados na educação, como por exemplo, na
introdução programada, simulações de experiências, programações, além das
inúmeras formas gerais de utilização deste.
Diante do exposto, verifica-se que as tecnologias, de modo geral, podem ser
empregadas de forma inadequada. Entretanto, as mesmas que dão ao ser humano
a possibilidade de acesso à informação, de forma rápida poderão ser transformadas
em conhecimento a fim de crescimento profissional e educacional (POCINHO &
GASPAR, 2012).
2.2 Tecnologia da Informação e Comunicação na Educação
Com a tecnologia tão amplamente exposta aos meios de comunicação,
atualmente, a discussão não se posiciona se o espaço educativo deve ou não utilizar
á mesma como ferramenta educacional, visto que já é uma realidade no contexto
educacional. Assim, as novas tecnologias podem ser usadas de forma eficiente e
proveitosa (LOBO & MAIA, 2015).
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A teoria tecnicista considerava a sociedade como um sistema harmônico e
funcional assim a tecnologia educacional se tornava apenas um meio que não
questionava as finalidades. Recentemente a tecnologia educacional passou a ser
considerada como uma ferramenta de educação inovadora para as questões sociais
(LEITE, POCHO et al., 2010 apud OYAMA, 2011).
Considerando os espaços educacionais como ambientes mais privilegiados
de discussão, produção e construção do conhecimento deve-se proporcionar aos
docentes e discentes o uso de ferramentas tecnológicas nesses ambientes,
permitindo intensificar o processo do ensino-aprendizagem (CANTINI, et al., 2015).
Oyama (2011) entende que as mídias eletrônicas permitem abordar
conteúdos com mais abrangências e fazer interação a ligação entre os mesmo de
modo interdisciplinar. Torna a consulta à informação mais acelerada, visto que pode
ser realizada por mecanismos de busca ou pela própria navegação em hiperlinks.
Interação é um ponto positivo que se pode notar do uso das tecnologias na
educação, onde o aluno ao acessar a internet, por exemplo, interage com o
conhecimento. Além disso, a cooperação, inovação, autonomia, pode ser obtida
perante o uso adequado nas TICs no meio educacional.
Por sua vez, Abreu & Costa (2006) relata que a presença dessas tecnologias
pode provocar algumas consequências e mudanças no cotidiano do ensinoaprendizagem. Uma vez que é fundamental que professores, tenham conhecimento
sobre o uso, habilidade e aplicabilidade dessas tecnologias, a fim de aproximar-se a
realidade dos alunos. Quanto à escola, não se pode ignorar todo esse processo, é
preciso se adaptar para contribuir para o processo de ensino.
Rodrigues (2009) ressalta alguns dos problemas da inserção das TICs em
escolas perante o uso de computadores para fins pedagógicos. Estes não se
apresentam em laboratórios específicos para uso, nem há número suficiente destes
para serem utilizados pelos discentes. Além disso, não há profissionais da área
disponíveis para apoio técnico casa haja necessidade.
Outros pontos negativos são possíveis evidenciar em relação ao uso de
tecnologia na educação, como a perda de privacidade, a dependência e o
isolamento que pode causar entre os alunos ao longo do tempo (OYAMA, 2011).
Já para Lima & Vasconcelos (2013), estas, acabam por interferir não só no
momento da aprendizagem, porém, muito mais como, em nosso modo de pensar,
sentir, agir, relacionar, criando uma nova cultura, logo um novo modelo de
sociedade.
2.3 O Papel do Educador
Nesse sentido, com a aplicação da TIC no âmbito escolar é imprescindível
que os professores estejam preparados para realizar seu trabalho de forma
adequada e a fim de agregar recursos para melhorar a aprendizagem. E, promover
que o conhecimento seja aplicado por vários meios pra se levar o raciocínio e ao
conhecimento, e de que, existem inúmeras formas de aprendizagem, além do
tradicional giz e o quadro negro (SILVA & FERNANDES, 2014).
Pocinho & Gaspar (2012) expõem que a utilização das TIC no ensinoaprendizagem como um cenário complexo. Uma vez que os professores devem ficar
atentos e atualizados em relação aos novos contextos, pois, tecnologia traz para o
espaço formativo mais um elemento, como computadores, ligações em redes os
quais são canais privilegiados na relação entre professores e alunos.
Ainda para o autor acredita-se que o papel do professor é determinante nessa
mudança no processo de aprendizagem, onde caberá ao professor orientar e/ou
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despertar seus alunos para que, estejam preparados às novas situações, imediatas
ou futuras.
Alonso (2008) afirma que:
“Do ponto de vista pedagógico, o uso das TIC no contexto escolar e as
significações sobre elas têm implicado transformações que relativizam a
função do professor como transmissor de conhecimento, deslocando o
centro da questão para o “protagonismo” dos alunos. O problema é que a
escola, como instituição, está ainda marcada pela lógica da transmissão,
fazendo colidir a lógica das TIC e a lógica escolar. A utilização
educativa/pedagógica das TIC, vistas como recurso e material, seria
congruente com a necessidade de incorporar aos processos de
ensino/aprendizagem codificações diferentes, que estariam sendo
elaboradas nas distintas manifestações da cultura em nossos dias” (2008).

É importante destacar que embora as TICs estejam tão presentes na
realidade dos espaços escolares, nas ruas, na prática, muitos desses conceitos a
respeito de interatividade são apenas teorias que flutuam em espaços bem distantes
do processo de aprendizagem. Logo, nota-se que não são as ferramentas presentes
em tecnologias que vai modificar as formas de transmissão do conhecimento e
informação necessária e vivenciada que o aluno participa. É necessário que haja
nesse processo uma revisão das habilidades de formas fundamentais aos
educadores da atualidade (VIEIRA, 2011).
Valente & Almeida (1997) destacam que a informática na educação ainda não
está presente nas ideias da maioria dos educadores e, por isto, não é de grande
abrangência em nosso sistema educacional, por isso este ainda é um dos
obstáculos a serem vencidos. O educador precisa incorporar as ferramentas
tecnológicas buscando melhorar cada vez mais a qualidade do processo de ensinoaprendizagem, necessidade esta, que se torna emergente a sociedade de
constantes inovações.
Portanto, segundo Cantini (2015):
“O que talvez o professor tenha que refletir no momento, ao defrontar-se
com as novas tecnologias invadindo o seu espaço e com a imposição de
absorvê-las no seu processo de ensino, não é apenas uma mudança
pessoal que deve desenvolver por causa da tecnologia em constante
evolução, mas sim que a sociedade como um todo evoluiu e mudou. E o
seu desafio é manter o aluno interessado em buscar novos conhecimentos
e para isso, ele precisa adentrar o meio tecnológico e aprender a se
comunicar com esse aluno multimídia.” (2015).

Ainda, Costa e Peixoto (2009) sobre os educadores afirmam:
“O professor pode até optar em não utilizar o computador e demais
tecnologias em sala de aula, mas que essa decisão, não seja por
apresentar dificuldades em manusear as tecnologias e simultaneamente,
trabalhar a informação para a construção do conhecimento, já que nossa
sociedade está permeada por mudanças, exigindo uma nova postura desse
profissional.” (2009).

Camarotti (2014) discute em seu estudo sobre a importância de que o
professor aprenda a trabalhar com as tecnologias inseridas na educação e integrar
junto à sua prática pedagógica, de forma consciente e tranquila diante tantas
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mudanças tecnológicas, para que consiga proporcionar uma educação de qualidade
aos alunos, de forma eficiente para aderir ao conhecimento repassado.
Diante disso, não se pode omitir o grande benefício que as tecnologias
acabam por oferecer ao processo de ensino-aprendizagem. Assim, o educador deve
se apropriar das tecnologias de maneira produtiva para que seja possível propor
práticas pedagógicas significativas e de grande relevância. Para tanto, é preciso que
todos envolvidos no processo do ensino unam esforços para potencializar cada vez
mais o aprendizado.
2.3.1 Utilização de Ambientes virtuais para comunicação pessoal, lazer e
formação.
Na segunda parte do questionário de pesquisa, a partir das respostas dadas
percebe-se que 100% dos entrevistados atualmente faz uso de algum tipo de
tecnologia para comunicação pessoal, lazer e também para formação, pois, ao redor
do mundo existem excelentes profissionais com descobertas a cada dia, o qual
acaba por acrescentar no próprio aprendizado como docente. Alguns ainda acabam
por utilizar, esta, para divulgação do seu trabalho (aulas particulares, reforço).
2.3.2 Recursos tecnológicos utilizados pelos docentes em sala de aula.
Nesse ponto, percebe-se que o recurso utilizado que predominou e que todos
se apropriam para ministrar suas aulas é o computador com 100% citado nos
questionários. É possível notar que para professores de Ensino superior, além do
computador, o data show, é tanto importante quando ao computador para o
desenvolvimento de uma boa aula. Já para professores da pré-escola e ensino
básico além do computador outros recursos também são utilizados como, televisor,
DVD, rádios, videocassete, cronometro e filmadora.
Vale ressaltar que todos tem conhecimento que o ambiente educacional
dispõe da maioria dos instrumentos de tecnologia – citados a cima - necessários
para o desenvolvimento de aula.
No estudo de Rodrigues (2009), em relação às tecnologias de informação e
comunicação na educação: um desafio na prática docente pode-se perceber que os
instrumentos tecnológicos citados em pesquisa, confirmam os relacionados no
presente trabalho. Porém, para o mesmo, ainda existia professores os quais não
utilizavam de nenhum meio tecnológico para o desenvolvimento de aula. Oposto
apresentado aqui, onde, 100% dos entrevistados de um ou outro método
disponibilizado pela tecnologia, acabam utilizando.
Ao contrário dos dados obtidos nesse estudo, ainda existiam espaço
educacionais os quais não disponibilizam meios de tecnologias. Atualmente, a
maioria desse espaço já dispõe desses recursos como auxílio para os professores.
O fato, é que quando precisam tem a necessidade de solicitar com antecedência e
aguar a oportunidade para fazer uso desses recursos disponíveis na escola.
2.3.3 Características necessárias aos professores para utilização das
tecnologias com fins educacionais.
Para os professores questionados, a necessidade maior hoje em dia para
saber lidar com as mudanças e inserção dessas tecnologias no espaço educacional
é a necessidade em ter formações constantes para aprender e/ou aperfeiçoar as
novas tecnologias disponibilizadas.
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Outro caso ainda é o interesse em que os educadores devem demonstrar
para trabalhar e colocar as tecnologias em prol educativo. Eles ressaltam que
através do interesse exposto por eles, é que conseguem explorar de forma positiva e
construtiva no meio educacional, tanto no meio de preparação de aulas, como no
modo de repassar o conteúdo por meio destas.
Além do mais, um ponto bastante citado nos questionários, e que eles
sentem, dependendo da preparação em que os professores tem, usando os
recursos tecnológicos, há alunos que não usufrui do conhecimento de forma
positiva, dificultando assim o aprendizado dos mesmos, por fim acaba sendo
necessário o uso de menos tecnologia no preparo das aulas.
Assim, acredita-se que a maior capacitação de um bom preparo de aula e por
fim uma boa aula ministrada com todo o conhecimento repassado por professores e
absorvido por alunos, tem início no comprometimento dos docentes em lidar de
forma adequada, e dos discentes em utilizar para fins educativos.
Silva & Fernandes (2014) também evidencia o caso em pesquisa
desenvolvida: “Em relação aos objetivos do professor utilizar os recursos
tecnológicos em suas aulas, 56,57% das respostas apontam que o principal objetivo
do professor ao usar recursos tecnológicos em sala de aula é aproximar o aluno da
aula despertando maior interesse pelo assunto abordado”.
Rodrigues (2009) expõe que o grupo de docente tem conhecimento da
complexidade e do desafia que é aplicado nesse novo saber com a tecnologia. As
características necessárias exigem habilidades para utilização das tecnologias como
mediadoras do processo de ensino-aprendizagem.
2.3.4 Pontos positivos e negativos do uso das tecnologias na educação.
Dentre os professores questionados, existem mais pontos positivos do que
pontos negativos perante o uso das TICs na educação.
Para alguns, pode se considerar pontos positivos o fato de que as tecnologias
servem como auxílio aos professores durante a aula, em que colocam conteúdos os
quais possam relembrar de discutir e passar conhecimento aos alunos. Além disso,
a maioria dos professores relata como ponto positivo a facilidade que a tecnologia
permite em passar o conteúdo, em que com esta, é possível passar mais conteúdos
em menor tempo, logo, a aula se torna mais rentável.
No obstante, outro fator relevante citado por grande porcentagem dos
docentes, é que com a tecnologia, se torna uma forma de chamar/prender a atenção
dos alunos, para melhor ensino-aprendizagem.
Ainda, ressaltam a importância de essa tecnologia permitir a interação ir além
das salas de aulas.
Em relação aos pontos negativos, 10% dos professores afirmam que muitas
vezes a caba por viciar o aluno, tornando-os cada dia mais dependente das
tecnologias. Outros confirmam que a única dificuldade perante as TICs é em relação
ao espaço educacional. Quando estes proporcionam o uso dessas tecnologias
dentro da sala de aula, muitas das vezes são poucos os disponíveis, não servindo a
todos. Ou então a dificuldade de solicitar apoio técnico quando necessário.
Já para 55%, para os professores de ensino superior e de pré-escola, a maior
dificuldade mesmo está na própria atualização dos professores, uma vez que os
alunos acabam se adaptando e aderindo as novas ideias das tecnologias mais
rapidamente do que os próprios professores.
Oyama (2011) explica que os pontos negativos apresentados são:
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“Mais prejudiciais os riscos comportamentais do que se fossem apenas
desafios técnicos, pois afetam o bem-estar individual e coletivo
influenciando as interações sociais. Desafios técnicos podem ser
contornados por outras tecnologias, e envolvem recursos financeiros e
intelectuais.” (2011).

Diante disso, Figueiredo & Costas (2012) refere-se á utilização dos recursos
tecnológicos a fins educativos entre alunos e professores, como um conjunto os
quais realizam buscas e trocas de informações, criando assim um novo espaço de
ensino, aprendizagem e pesquisa em que ambos aprendem.
4. CONCLUSÃO
As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) na Educação estão cada
vez mais presentes e não podemos ocultar esse avanço progressivo. Logo, devemos
desfrutar dos recursos voltados a fins educativos para que haja um crescimento e
melhoramento no ensino–aprendizagem e no conhecimento.
Os resultados mostraram que para alcançar um avanço das TICs na
educação precisamos de um conjunto de ambientes bem elaborados com
tecnologias, professores bem formados, capacitados e integrados com as TICs.
Assim, é possível contribuir para o sucesso de seus alunos.
Em relação aos questionários desenvolvidos com os professores, notou-se
que os mesmos procuram adequar o conteúdo da sala de aula com as tecnológicas
disponíveis. E que, mesmo, alguns ao relatar pontos negativos à inserção dessas no
ensino-aprendizagem, os pontos positivos se mostraram mais significativos para a
complementação do conhecimento a ser repassado.
A tecnologia evidentemente está muito presente na vida dos alunos, assim, o
presente estudo, acaba se tornando de grande valia para mostrar aos educadores
como está sendo a inserção destas nos ambientes de ensino. Além de incentivar aos
que ainda não utilizam esta como ferramentas, mostrar às entidades a importância
da oportunidade de aperfeiçoamento para seus professores.
Afinal, as TICs têm se mostrado como ferramenta muito eficaz que possibilita
incentivar uma ação interativa, cooperativa e comunicativa tanto para os docentes
como também para os discentes.
5. AGRADECIMENTOS
As escolas que permitiram que a pesquisa acontecesse. Aos professores por
contribuir para realização desse trabalho respondendo o questionário.
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RESUMO
O presente artigo teve como objetivo realizar um estudo sobre as metodologias
empregadas na educação para atender alunos hiperativos, bem como as influências
destas metodologias na sala de aula, a inclusão, o processo de ensino e
aprendizagem, o papel da família e o desenvolvimento escolar obtido pelos
hiperativos que frequentam as aulas de Química no ensino médio da rede regular de
ensino. A referida pesquisa iniciou-se com um estudo bibliográfico a cerca da
hiperatividade e metodologias empregadas na educação para o atendimento de
alunos que apresentam a hiperatividade. A metodologia utilizada na pesquisa foi
qualitativa, com revisão de literatura sobre o tema e exploratória em razão das
observações das aulas de Química da primeira série do ensino médio. Averiguou-se o
comportamento destes alunos durante a explicação de conteúdos, em relação à
professora e colegas de classe, e as dificuldades apresentadas pelos alunos
hiperativos, bem como as metodologias aplicadas a fim de atender as necessidades
diferenciadas destes alunos. Após observações, pode-se concluir que as
características que definem a hiperatividade podem ser visíveis, visto que o
comportamento é aparente durante as aulas. Verificou-se que os professores
tendem a disponibilizar o atendimento mais adequado possível através de atividades
diferenciadas, no intuito de reduzir os efeitos da hiperatividade na aprendizagem.
Porquanto se evidencia que é necessário o aperfeiçoamento dos professores para
melhor atender alunos hiperativos e promover educação de qualidade.
Palavras-chave: educação; Química; metodologias.
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ABSTRACT
The purpose of this study was to conduct a study about the methodologies used in
education to assist hyperactive students, as well as the influences of these
methodologies in the classroom, inclusion, teaching and learning process, family role
and school development by hyperactive students attending Chemistry classes in the
high school of the regular school system. This research began with a bibliographical
study about the hyperactivity and methodologies used in education for the care of
students who present hyperactivity. The methodology used in the research was
qualitative, with a review of the literature on the subject and exploratory due to the
observations of chemistry classes of the first grade of high school. The behavior of
these students during the explanation of contents, in relation to the teacher and
classmates, and the difficulties presented by hyperactive students, as well as the
methodologies applied in order to meet the differentiated needs of these students,
were investigated. After observations, it can be concluded the characteristics that
define the hyperactivity can be visible, since the behavior is apparent during the
classes. It was verified that teachers tend to provide the most adequate care possible
through differentiated activities, in order to reduce the effects of hyperactivity in
learning. Therefore, the need for teacher improvement is evident in order to better
serve hyperactive students and to promote quality education.
Key-words: education; Chemistry; methodologies.

1. INTRODUÇÃO
Atualmente, a sociedade brasileira é repleta em diversidade cultural, de
gênero e social. Nessa vertente, o ambiente escolar e a sala de aula são reflexos
dessa sociedade, assim professores e profissionais da educação devem estar
preparados para atuar no processo de ensino e aprendizagem com a finalidade de
melhorar o desempenho dos alunos, minimizar a abandono escolar e atender de
forma adequada os alunos.
Nessa realidade, há um aumento de alunos com dificuldades de
aprendizagem na rede regular de ensino da educação básica nos últimos anos.
Assim, para atender os alunos, os profissionais da educação devem estar
preparados para tal processo, pois é comum que na presença de alunos hiperativos
na sala de aula, a partir disso entender o hiperativismo é fundamental para atender
os educandos. Para Niedo et al. o professor deve conhecer seus alunos, identificar
suas dificuldades, e com isso para proporcionar atividades que permitam a
participação e a aprendizagem de todos.
Diante desse desafio presente na realidade da educação brasileira. O cenário
educacional necessita de algumas intervenções da Educação Inclusiva para
promover um ambiente, condições, materiais e metodologias adequadas para incluir
alunos hiperativos e com outras dificuldades de aprendizagem. Embora esse direito
seja assegurado pela legislação brasileira,
Nesse sentido, o presente artigo tem como objetivo, realizar uma pesquisa
bibliográfica sobre alunos hiperativos e observar o comportamento nas aulas de
química. A observação será em sala de aula com dois alunos hiperativos do ensino
médio, na cidade de São Pedro do Iguaçu-PR.
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1.1 A Hiperatividade
Atualmente, há grandes desafios no ambiente escolar, estes não estão
ligados à criança, e sim ao professor, pois muitas situações o professor não esta
preparado para atender tal adversidade, geralmente por falta de orientação e
conhecimento não está preparado para atender alunos hiperativos (ANDRADE,
2011).
O transtorno da hiperatividade é considerado uma desordem comportamental
que leva os afetados a apresentarem graus variáveis de comprometimento da sua
vida social, emocional, escolar e familiar, o transtorno da hiperatividade é mais
comum em crianças e adolescentes (NAVES & CASTRO, 2012).
Para Andrade (2011) a hiperatividade é manifestada quando:
“... durante o desenvolvimento da criança; ocorre em diversas situações,
prejudica a capacidade da criança em responder às demandas solicitadas
para sua idade; não é facilmente explicado por causas ambientais ou
sociais e relaciona-se a anormalidade no funcionamento ou
desenvolvimento cerebral, que podem estar associadas a fatores biológicos
(ANDRADE, 2011).”

A hiperatividade é um dos componentes mais conhecidos do transtorno de
déficit de atenção e hiperatividade conhecido por TDAH. Então a criança hiperativa
apresenta atividade maior que outras crianças da mesma faixa etária. Sendo
evidente e comum, as crianças serem ativas, mas não apresentarem a
hiperatividade. Assim, a diferença é que a criança hiperativa mostra um excesso de
comportamentos, quando comparado com outras crianças, além da dificuldade em
manter a concentração, impulsividade e agitação. Podendo aparecer em diferentes
graus de intensidade e com sintomas variando entre leves à graves, podendo afetar
crianças, adolescentes e até adultos. Além disso, podem apresentar
comprometimento do desenvolvimento e a expressão linguística, a memória e
habilidades motoras (AMORIM).
Considera-se que a hiperatividade seja um desequilíbrio neoroquímico
cerebral, provocado pela produção insuficiente de neurotransmissores como a
dopamia e noradrenalina, que ocorre em certas regiões do cérebro sendo a região
pariental posterior, sistema límbico, região frontal e sistema reticular assistente,
estas regiões são responsáveis pelo estado de vigília, atenção e pelo controle das
emoções. Dessa maneira, essa desorganização bioquímica proporciona alterações
neurofisiológicas (NAVES & CASTRO, 2012).
Freire (2000) afirma que a hiperatividade compreende problemas em sua
disfunção orgânica e psicológica, como problemas de conduta, implicações
emocionais, socialização, familiares, comprometimento das habilidades cognitivas e
problemas psicológicos.
De acordo com Veiga (2008) há características que descrevem o
comportamento de indivíduos hiperativos, tais como: dificuldade de concentração;
não escuta quando lhe dirigem a palavra; não aceita tarefas que envolvam trabalho
mental; não se envolve em brincadeiras e não as mantém por muito tempo;
apresentam dificuldade em aguardar sua vez; falam em demasia; não permanecem
sentados durante a aula; não aceitam regras ou norma e permanecem agitados
durante todo o dia.
Segundo Amorim, há possíveis causas para o desenvolvimento e
manifestação da hiperatividade, sendo então as alterações metabólicas e
hormonais, intoxicação por chumbo, complicações no parto; abuso de substâncias
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durante a gestação, entre outras. Além dos problemas situacionais, como crises
familiares que provocam traumas para crianças (AMORIM).
De acordo com Richter (2012) a hiperatividade é:
“ ... caracterizado pela medicina como um conjunto de sintomas relativos à
desatenção, agitação e impulsividade. Estima-se que sua prevalência esteja
em torno de 3 a 6 % da população (RICHTER, 2012).”

Os sintomas em pessoas hiperativas podem variar de leves a graves, podem
ser acompanhadas alterações na linguagem, memória e habilidades motoras.
Entretanto, o hiperativo pode apresentar uma inteligência normal ou até superior da
média. Professores e familiares devem estar preparados para lidar com a falta de
atenção, impulsividade, instabilidade emocional e hiperativa incontrolável da criança
(LEITE &; FERREIRA).
Para Muzetti & Vinhas (2011) a hiperatividade pode ou não estar relacionada
ao déficit de atenção, quando combinados entre si são denominados de Transtorno,
este transtorno é considerado um distúrbio do neurodesenvolvimento infantil, que
pode perdurar ao longo da vida na maioria dos casos (MUZETTI & VINHAS, 2011).
O distúrbio de déficit de atenção apresenta-se no cotidiano dos indivíduos,
devido os comportamentos apresentados na atividade motora é considerável,
inadequado ou em excesso. Em relação às crianças elas demonstram uma
dificuldade em permanecer no seu lugar, pois ficam mexendo-se o tempo todo. Além
disso, em relação ao ambiente escolar é muito difícil para os colegas de classe, pois
ficam intrometendo-se nas brincadeiras dos demais alunos, bem como não prestam
atenção do que acontece ao seu redor (LINO, 2005).
Para Niedo et al., os transtornos que envolvem o déficit de atenção
combinado com a hiperatividade são divididos em 4 tipos distintos.





Desatento: apresenta dificuldade em ouvir, seguir orientações, organização,
observar detalhes, manter a atenção, distrai-se das atividades e não lembra
os deveres do cotidiano.
Não específico: ocorre pela ausência de sintomas característicos, os quais
impedem de atingir um diagnóstico efetivo.
Combinado: é a combinação do indivíduo desatento e não específico.
Hiperativo ou impulsivo: apresenta-se quando o sujeito é muito agitado, não
consegue permanecer no mesmo lugar por muito tempo, ou fazendo a mesma
atividade. Geralmente, interrompe as atividades dos demais indivíduos no
mesmo local, a ocorrência é maior na infância.

Baseado Andrade & Machado (2010) a desatenção e/ou a hiperatividade são
detectados com facilidade, uma vez que a atenção é desviada rapidamente, o que
provoca dificuldades em reter informações. Conquanto, ao apresentar interesse
pelas informações, surge um híperfoco o qual apresenta uma concentração intensa
em um único assunto num determinado período. Essa situação é evidente, já que
indivíduos com déficit de atenção geralmente acabam passando horas na frente da
televisão, sem identificar o que acontece a sua volta. No obstante, demonstram
dificuldade em permanecer concentrada em atividades obrigatórias de duração mais
(ANDRADE & MACHADO, 2010).
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1.2 O PROCESSO DE APRENDIZAGEM ALIADO AO DESEMPENHO ESCOLAR

O ambiente escolar, atualmente está cada vez mais perceptível e visível às
diferenças individuais entre os alunos. Nesse sentido, o professor deve conhecer
seus alunos, identificar suas dificuldades, potencialidades e propor atividades que
permitam a participação e a aprendizagem de todos os alunos do âmbito escolar
(NIEDO et al.,).
Para Afonso & Oliveira (2011):
“Na maioria das vezes as dificuldades de aprendizagem são causadas por
problemas fisiológicos. Porém, as condições em que as crianças vivem em
seu ambiente doméstico ou escolar, podem afetar seu desenvolvimento
intelectual e seu potencial para aprendizagem, causando dificuldades de
aprendizagem. Pois se essas crianças forem privadas de um ambiente
estimulante, principalmente nos primeiros anos de vida, irão adquirir
habilidades cognitivas básicas, mais lentamente. Demonstrando também
pouca habilidade social, pouca curiosidade ou interesse em aprender, não
desenvolverão autoconfiança.” (AFONSO & OLIVEIRA, 2011)

De acordo com Niedo et al.:
“Os estudos recentes apontam que o TDAH representa 80% de todas as
causas de dificuldade de aprendizagem. Contudo, outras patologias devem
ser investigadas durante o processo de escolarização.” (NIEDO et al.,).

Para Afonso & Oliveira (2011) as crianças em fase escolar são o centro dos
estudos e análises. Isso porque nessa fase da vida, o déficit de atenção ou
hiperatividade começam a mostrar suas características, o que indica que os
professores e familiares, possuem a necessidade em buscar orientação e ajuda
profissional para minimizar os efeitos e encontrar tratamento adequado (AFONSO &
OLIVEIRA, 2011).
Niedo et al. afirma que o processo de aprendizagem, ocorre em todas as
esferas e contextos sociais, isso acontece porque analisa-se o cotidiano e adquire
conhecimento. Além disso, a sala de aula é formada por diversos alunos, e com
culturas e conhecimentos distintos, tornando-se então um ambiente de trocas de
conhecimentos, respeitando as particularidades e os limites de cada sujeito (NIEDO
et a.,).
Conforme Andrade & Machado (2010):
“A criança com transtorno do déficit de atenção é afetada em sua qualidade
de vida, em suas relações com a escola, na família, com os amigos, e
principalmente no seu rendimento escolar.A aprendizagem sofre prejuízos,
a criança precisa de apoio multidisciplinar envolvendo tanto equipe
pedagógica (orientação pedagógica) juntos a outros profissionais de áreas
específicas da saúde.” (ANDRADE & MACHADO, 2010).

É importantíssimo realizar intervenções e mudanças na sala de aula, para que
os resultados sejam efetivos, e que a aprendizagem seja mais significativa paras os
alunos portadores de déficit de atenção ou qualquer transtorno relacionado como o
mesmo. As mudanças devem refletir no desempenho dos alunos afetados, e, no
desenvolvimento de suas habilidades (MUZETTI & VINHAS, 2011).
Para os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), a diversidade no
ambiente escolar é relevante para o processo de aprendizagem e deve-se despertar
o respeito das diferenças, visando o ensino de qualidade, formando indivíduos
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críticos e participativos da sociedade (BRASIL, 1998).
Diante disso, diagnosticar a hiperatividade é uma das justificativas dos
problemas de comportamento e ao fracasso escolar. Uma vez que, a dificuldade é
maior para o professor do que para o aluno, pois nem sempre o professor esta
preparado para atender aluno hiperativo. Dessa forma, buscar orientação e
conhecimento para atender adequadamente este aluno com dificuldade de
aprendizado é imprescindível para o processo de ensino e aprendizagem
(ANDRADE, 2011).
Alunos hiperativos frequentemente apresentam dificuldades em prestar
atenção e aprender, são incapazes de filtrar estímulos e distraem-se com facilidade.
Na sala de aula acabam falando demasiadamente alto demais e em momentos
inconveniente. Ficam se movimentando o tempo todo, nunca ficam sem fazer algo e
apresentam curiosidade (LEITE & FERREIRA).
Para Zorzan (2010) o processo de aprendizagem de alunos hiperativos é
prejudicado, em virtude da dificuldade de concentração que apresentam, pois na
etapa escolar, essas crianças são consideradas diferentes, indisciplinadas, pois
costumam manterem-se agitadas o tempo inteiro e distraem-se com facilidade
(ZORZAN, 2010).
A fim de reduzir as dificuldades no ambiente escolar dos alunos hiperativos,
estes não podem sente-se no canto; deve sentar-se nas primeiras carteiras perto do
educador, para evitar distração; o professor não deve falar de costas, manter sempre
o contato visual; sempre que falar com a criança fale em direção a mesma, já que
quando a criança olha a mesma interpreta a mensagem (ANDRADE, 2011).
Além disso, o professor deve intercalar as atividades de alto e baixo interesse
durante o dia; repetir várias vezes o conteúdo e orientações sobre as atividades;
optar por frases curtas e pedir que o aluno repita verificando que o mesmo
compreendeu; permitir que o aluno busque matérias fora da sala de aula apague o
quadro e recolha atividades, permitindo a movimentação, com isso minimizará a
agitação e equilibrar o autocontrole (ANDRADE, 2011).
Dessa forma, é importante que mudanças aconteçam na sala de aula para
que resultado no desenvolvimento dos hiperativos seja verdadeiro e a aprendizagem
significativa, interferindo diretamente no desempenho de suas habilidades dos
alunos afetados (MUZETTI & VINHAS, 2011).
A partir disso, o principal papel do processo de ensino deve ser o professor,
pois devem atingir a expectativa de alunos com dificuldade nas dimensões humana,
tecnológica e política, com o desenvolvimento de suas práticas pedagógicas a fim de
atender as necessidades dos alunos envolvidos. Então é fundamental que o
professor, conheça a hiperatividade uma vez que limita a capacidade da criança,
como o emocional e a criatividade. Então as aulas devem apresentar-se de forma
interessante para que o hiperativo sinta-se motivado e estimulado (AFONSO &
OLIVEIRA, 2011; NAVES & CASTRO, 2012).
Para bons resultados a família deve ser aliada da escola, juntas devem
encontrar respostas educativas para as necessidades de seus alunos a procura de
uma educação de qualidade (ZORZAN, 2010).
Para Zorzan família é fundamental, pois...:
“A família precisa estar consciente de que as dificuldades enfrentadas pelas
crianças não existem por sua livre vontade ou porque é ruim ou teimosa,
mas sim porque o TDAH leva a criança a agir diferentemente do esperado.
É importante compreender os problemas sociais, escolares e familiares que
ela enfrenta e estar disposta a auxiliá-la. Sempre que possível, os pais
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devem tentar colocar-se no lugar da criança, procurando perceber como ela
está se sentindo quando não consegue corresponder às expectativas de
todos (ZORZAN, 2010).”

A partir disso, a família deve conhecer a hiperatividade, e assim auxiliar o
desenvolvimento da criança. As crianças hiperativas podem sentir dificuldades de
adaptação em casa, na escola e na vida social, já que hiperativos necessitam estar
em atividade todo o tempo, e nem sempre a família e os agentes educacionais estão
preparados para atender alunos hiperativos (ZORZAN, 2010; AFONSO & OLIVEIRA,
2011).
1.3 Legislação e a Inclusão
De acordo com a Lei 9394/96, preconiza a inclusão dos alunos com
dificuldades e/ou deficiência, assegurando a igualdade de direitos e oportunidades
educacionais para todos os alunos na rede regular de ensino, bem como ambientes
adequados para o processo de inclusão (BRASIL/LDB, 1996).
Para Zorzan (2010):
“ ... a educação deve ser ministrada a todos os seres humanos, pois é
através da educação que o homem adquire a possibilidade de participar
efetivamente da sociedade a qual está inserido (ZORZAN, 2010).”

A política inclusiva de alunos que apresentam deficiências ou dificuldade de
aprendizagem na rede regular de ensino serve para desenvolver potenciais,
respeitando as diferenças e atendendo suas necessidades. Então a escola deve ser
responsável por proporcionar espaços de inclusão, comprometendo-se com uma
educação de qualidade para todos os alunos (BRASIL, 2001).
De acordo com o Artigo 205, da Constituição Federal de 1988 diz que a
educação é direito de todos e, dever do Estado e da família, sendo promovida e
incentivada com a colaboração da sociedade, visando o desenvolvimento pessoal e
sua qualificação para o trabalho (BRASIL, 2006).
A Declaração de Salamanca (1994) preconiza que as escolas devem
adequar-se para atender todas as crianças, deficientes ou não. Dessa forma, na
escola inclusiva é indispensável o aprendizado de forma que atinja todas as crianças
e provocando o contato entre deficientes e os demais alunos elaborando então uma
educação inclusiva (DECLARAÇÃO DE SALAMANCA, 1994).
Os hiperativos apresentam necessidades educativas especiais, então a
dificuldade de aprendizagem deve ser trabalhada de forma a desenvolver suas
habilidades e capacidades, assim buscar uma vida melhor, desenvolvendo a
criatividade e aprendizagem (ZORZAN, 2010).
Assim, a educação inclusiva garante a matrícula dos alunos que apresentam
necessidades educacionais especiais na rede regular de ensino. Com a presença de
alunos com necessidades diferenciadas ocorrem mudanças na estruturação da
educação, bem como nas políticas pedagógicas das escolas (TÉDDE, 2012).
2. METODOLOGIA
Iniciou-se com a pesquisa bibliográfica. Com o objetivo de possibilitar a
compreensão do tema e desenvolvimento dos trabalhos.
Em seguida, realizou-se o processo de observação em sala de aula baseado
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na literatura sobre o tema, verificou-se o comportamento dos alunos hiperativos, a
vivência com os demais colegas e professora, observação em sala de aula, uso do
material da disciplina, posicionamento durante as aulas.
A observação ocorreu a cerca do desenvolvimento das aulas de Química, de
dois alunos hiperativos do 1ªSérie do Ensino Médio, na cidade de São Pedro do
Iguaçu-PR, durante 10 aulas.
Os alunos hiperativos observados apresentam laudos médicos, assegurando
a presença da hiperatividade e frequentam a sala de recursos do Colégio no contra
turno, para atendimento educacional especializado.
A fase da observação foi desenvolvida durante seis aulas, em três semanas
consecutivas, visto que a disciplina curricular Física possui apenas duas aulas
semanais.
3. DESENVOLVIMENTO
Por meio do embasamento teórico, constatou-se que alunos hiperativos estão
muito presentes no cotidiano escolar, embora nem todos sejam identificados,
atendidos e tratados como alunos hiperativos.
Observaram-se nas aulas de Química, do Ensino Médio em que estudam dois
alunos hiperativos da primeira série do ensino médio que apresentam dificuldades
nas aulas teóricas e práticas. Verificou-se a complexidade em compreender a sala
de aula como um todo, pois é repleto de diversidade, com comportamento e a
dificuldade de aprendizagens diferentes. E, detectou-se a necessidade em
disponibilizar materiais adaptados para chamar a atenção dos alunos hiperativos.
As aulas de Química eram expositivas com o uso do quadro negro, slides em
projeto, banners ou cartazes e livro didático. A professora explicava os conteúdos de
forma intermediária, interrompia sempre que necessário ou solicitado por algum
aluno, realizava esquemas e anotações no quadro, relacionando com imagens e
frases do conteúdo exposto em slides, sempre com resolução de exercícios no livro.
Averiguou-se que o método de repetição adotado pela professora e diálogo
com os alunos várias vezes, olhando para os alunos, repetindo informações e ainda
orientando que os hiperativos repetissem o que haviam dito para a confirmação do
entendimento do conteúdo é importantíssimo para o processo de ensino e
aprendizagem.
Constatou-se que os colegas de classe conversavam com os hiperativos
pausadamente para facilitar a compreensão dos colegas, já que todos na sala
conhecem a dificuldade dos alunos. Pois estudam desde o primeiro ano do ensino
fundamental - séries iniciais na mesma turma e auxiliam professores no atendimento
aos alunos hiperativos.
Observou que os alunos sentavam nas primeiras carteiras próximas da mesa
dos professores e não na fileira próxima as paredes. Os alunos dispersavam com
facilidade a atenção nas aulas, interferindo no desempenho das atividades, e
consequentemente no desenvolvimento das atividades em casa e na sala de aula,
pois os alunos não copiavam os conteúdos do quadro negro e não buscavam
acompanhar a aula no livro didático.
Devido à condição de aprendizagem a professora produzia atividades
diferenciadas na tentativa de garantir a atenção desses alunos, essas adaptações
na maioria das vezes são com questões objetivas, com várias fotografias e
relacionadas com o cotidiano dos alunos. Segundo, a professora as avaliações são
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orais ou escritas, com o uso de imagens contextualizando o conteúdo pra fixação e
atenção dos alunos na realização das avaliações.
Os familiares dos alunos participam da vida escolar de seus filhos mais
ativamente desde o conhecimento da hiperatividade. Estes, também são
acompanhados pela equipe pedagógica em relação ao comportamento em sala de
aula, desempenho das atividades e relacionamento com os colegas de classe e
professores. A equipe pedagógica afirma que os alunos desenvolveram com
progressões significativas, pois em paralelo ao ensino regular são acompanhados
pela professora de educação especial do colégio com o atendimento na sala de
recurso no contraturno.
Para Andrade (2011) reduzir o preconceito, logo este é produzido pela falta de
conhecimento dos que atuam diretamente com o aluno, que acabam deixando-o de
lado, fazendo que o processo seja excludente (ANDRADE, 2011). Situação esta não
identificada, já que os colegas de classe contribuíam para o desenvolvimento dos
alunos hiperativos.
Além disso, para Naves & Castro (2012), o interessante é encontrar soluções
para diversas questões referentes à inclusão nas salas de aula, bem como manter
uma relação entre a escola e a família (NAVES; CASTRO, 2012).
4. CONCLUSÃO
Com a referida pesquisa, pode-se concluir que o processo de aprendizagem
de alunos hiperativos não é uma tarefa de fácil, entretanto é possível embora seja
árdua. Além disso, para que a educação de qualidade seja efetiva e consolidada é
fundamental que professores da rede pública de ensino regular estejam preparados
para tal atendimento, independente da dificuldade de aprendizagem, sejam alunos
hiperativos ou com qualquer outra dificuldade de aprendizagem.
Outrossim, alunos com dificuldades de aprendizagem devem receber
atendimento diferenciado e adequado para contribuir para o desempenho
educacional e social. Dessa forma, a escola deve estar organizada fisicamente e
com profissionais envolvidos com a educação preparados. Além de disponibilizar
atendimento no contraturno na sala de recurso, situação está que se verificou a
importância destes alunos frequentarem este ambiente para o seu desenvolvimento.
Conquanto, a participação familiar é relevante neste processo, pois os pais
devem conhecer as dificuldades dos filhos e contribuir para o progresso deles, bem
como estar presentes na rotina da escola, apoiando os professores e seus filhos.
5. AGRADECIMENTOS
Ao Colégio pela disponibilidade em desenvolver a pesquisa.
REFERÊNCIAS
AFONSO; D. R.; OLIVEIRA; I. da R. S.. Aprendizagem de alunos com Transtorno
de Déficit de Atenção e Hiperatividade: o orientador educacional como
potencializador do processo. 2011. Faculdade Redentor: Departamento Nacional
de Pós-Graduação e atualização. Rio de Janeiro- RJ, 2011.
AMORIM, C. A., diretora do IPDA fala sobre: TDAH e Hiperatividade. IPDA: Instituto
Paulista
de
Déficit
de
Atenção.
Disponível
em:<http://www.ddadeficitdeatencao.com.br/hiperatividade/>. Acesso em: Agosto 2017.

IV Encontro de Pesquisa e VIII Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 26 e 27 de
outubro de 2017

ANDRADE, F. R. de.; PETINATTI, J. G.; MORETI, V. de C.; PAIXÃO, K. de M. G. A
hiperatividade na Educação Infantil na visão dos professores. 2011. III Encontro
científico e simpósio de educação UNISALESIANO . Lins, outubro de 2011.
ANDRADE; N. C. dos S.; MACHADO, C. O olhar psicopedagógico sobre TDAH e
o sintoma na aprendizagem. 2010. Universidade Candido Mendes (UCAM)
Instituto a Vez do Mestre. Rio de Janeiro/RJ, 2010.
BRASIL, Lei de Diretrizes e Bases da Educação (1996) Lei nº 9394/96, de 20 de
dezembro de 1996.
BRASIL, Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares
Nacionais: Adaptações Curriculares / Secretaria de Educação Fundamental.
Secretaria de Educação Especial. Brasília, MEC/ SEF/SEESP, 1998.
FREIRE, P. Pedagogia da Indignação: cartas pedagógicas e outros escritos.
2000. São Paulo: UNESP, 2000.
LEITE, N. T. C.; FERREIRA, J. P. Hiperatividade: contribuições para o cotidiano
escolar.
LINO; T. A.; LOPES, R. Distúrbio do Déficit de atenção. 2005. O Portal dos
Psicólogos. 2005.
MUZETTI, C. M. G.; VINHAS; M. C.; ZANOTO de L. Influência do déficit de
atenção e hiperatividade na aprendizagem em escolares. 2011. ISSN 0103-7013
Psicol. Argum., Curitiba, v. 29, n. 65, p. 237-248, abr./jun. 2011.
NAVES, E. C. V.; CASTRO; E. M. A Hiperatividade no Contexto Escolar.
Cadernos da FUCAMP, v.10, n.13, p.56-70/2012.
NIEDO, F. A.; CAMARGO, N. N.; GONÇALVES, N.; SANTOS, R. E. S.; MELO, T. R.
R. Transtornos do Déficit de Atenção/Hiperatividade e aprendizagem.
RICHTER, B. R. O professor atento ao TDAH: a hiperatividade e indisciplina na
Revista Nova Escola. 2012. IX ANPED SUL: Seminário de pesquisa em educação
na região Sul. 2012.
VEIGA, F. M. de. Hiperatividade. 2008. Revista: Coordenação Pedagógica, Belo
Horizonte, v. 1, n1, p. 1-223, jan/ju 2008, semestral.
ZORZAN, R. T. T. Hiperatividade: Um Olhar Psicopedagógico. 2010. Instituto de
Desenvolvimento Educacional do Alto Uruguai – IDEAU. v.5 - n.10 - Janeiro - Junho
2010.

IV Encontro de Pesquisa e VIII Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 26 e 27 de
outubro de 2017

DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR: UM OLHAR ANDRAGÓGICO
Paula Cassiana Frohlich1 e Keiti Lopes Maestre2

Área de Concentração: Educação
Grupo de Trabalho: Educação: metodologias e mídias
RESUMO
O presente artigo pretende-se refletir sobre os conhecimentos da educação de
adultos no ensino superior, fundamentada na Andragogia. Nesse sentido procura-se
discutir breve-histórico da Andragogia e didáticas que os docentes devem assumir
quando ministrar aulas para adultos. A Andragogia trata-se do processo de
ensino/aprendizagem voltado para o público adulto, vem ganhando grande
importância na atualidade, tendo em visto o grande aumento do número de adultos
que estão ingressando no Ensino Superior. No ensino superior, é relevante que os
docentes considerem as especificidades do aprendiz adulto durante o momento de
ensino, fazendo uso do sistema andragógico de ensino/aprendizagem. Uma vez
que, a necessidade de tal abordagem vem das evidências de que os adultos e
crianças se diferem perante as formas de aprendizagem. A docência no ensino
superior exige uma formação profissional autodirecionada, com foco aos métodos
andragógicos, específicos aos adultos. Com as respostas dos questionários, é
percebível que a inserção da andragogia tem exigido novos desenvolvimento dos
educadores no processo de ensino-aprendizagem. Além de valorizar e levar a
educação de forma coerente a cada público alvo.
Palavras-chave: Andragogia; Ensino Superior; Docente.

ABSTRACT
The present article intends to reflect on the knowledge of adult education in higher
education, substantiated on Andragogy. In this way there is the brief-historical
discussion of Andragogy and didactics that teachers should assume when teaching
classes for adults. Andragogy is the process of teaching / learning aimed at the adult
public, came been winning great importance nowadays, having seen the great
increase in the number of adults who are entering Higher Education. In higher
education, it is relevant for teachers to consider the specific characteristics of the
adult learner during the teaching moment, using the andragogic teaching / learning
system. Since the need for such an approach comes from the evidence that adults
and children if differ in the ways of learning. Teaching in higher education requires
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self-directed professional qualification, focusing on andragogic methods, specific to
adults. With the answers of the questionnaires, it is perceptible that the insertion of
the andragogy has required new development of the educators in the teachinglearning process. In addition to valuing and bringing education coherent to each
target audience.
Keywords: Andragogy; Higher education; Teacher.

1. INTRODUÇÃO
Atualmente é possível detectar que há várias mudanças e transformações
presentes na sociedade, estas acabam por atingir as áreas econômicas, políticas e
por fim afetam diretamente todas as áreas da educação. A partir dessa realidade,
para Ensino Superior essas modificações geram novos desafios para os docentes.
Nessa perspectiva, torna-se necessário uma abordagem com foco específico
para os adultos, haja visto que adultos e crianças se comportam de forma distinta
durante o processo de aprendizagem. Muitas pesquisas evidenciam que para se
obter um aprendizado com êxito é preciso levar em contar essas diferenças. Os
adultos precisam ter o entendimento do por que estão aprendendo e qual o ganho
que terão nesse processo. Além disso, é preciso que os mesmos utilizem das
experiências adquiridas ao longo da vida para construir com o aprendizado e
também de responderem a uma motivação interna.
Andragogia é um termo popularizado por Malcon Knowles (1970) através da
publicação de um livro. Nele, o autor apresenta o conceito da ciência de como
orientar os adultos no período de aprendizagem. Logo, andragogia se define como
um conjunto de princípios de aprendizagem de adultos que se aplicam a todas as
situações que envolvem discente.
A partir disso, o objetivo deste trabalho é compreender a importância da
inserção da Andragogia, na formação docente, a fim de entender os desafios e
possibilidade de ensino frente à docência no ensino superior. Para isso, utilizou-se
de pesquisas bibliográficas, referentes a importantes textos os quais apresentam o
conteúdo abordado neste estudo e um questionário, o qual foi submetido a docentes
do ensino superior.
2. METODOLOGIA
A pesquisa iniciou-se com uma revisão bibliográfica, para facilitar o
entendimento e a observação do comportamento de alunos adultos na educação.
Após, realizou-se um questionário a alguns professores da Universidade Estadual do
Oeste do Paraná (UNIOESTE), de nível superior, os quais tinham formação em
Engenharia Química. Todos os sujeitos pesquisados possuem Mestrado e
Doutorado também na área de Engenharia Química. Todos apresentaram formação
adequada para atuarem em cada área ministrada. O grupo em que se dispôs a
participar da pesquisa é heterogêneo em relação á experiência de trabalho.
Para coleta e análise dos dados, optou-se por uma abordagem através de
questionários. Os dados foram coletados por meio de um questionário composto por
4 questões. Questões referentes a assuntos os quais abordam os conhecimentos e
a utilização dos métodos andragógicos na sala de aula em que os mesmos
trabalham.
As questões abordadas foram as seguintes:
1) Qual a faixa etária de idade de seus alunos?
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2) Você utiliza métodos Andragógicos em suas aulas? Aplica em todas as
turmas?
3) Quais os pontos positivos da Andragogia no Ensino Superior?
4) Quais os pontos negativos da Andragogia no Ensino Superior?
3. DESENVOLVIMENTO
3.1 Histórico sobre Andragogia
Salienta-se a importante em compreender a origem da andragogia, bem como
o seu surgimento e seus favorecimentos voltados para a educação. Entretanto, há
poucos estudos os quais são específicos à educação adulta.
Quando nos referimos á Educação, percebe-se que todo o desenvolvimento
da sociedade está voltado para o ensino/aprendizagem da população. Logo, cada
vez mais se torna necessário o investimento nessa área para formação de pessoas
(MENDES, 2014).
Assim, com as mudanças socioeconômicas, é evidente o aumento de
tecnológicas disponíveis aos indivíduos. Como reflexo disso surge um aumento do
ingresso de alunos na Educação Superior, assim, quão se torna importante a
discussão sobre Andragogia.
Vogt e Alvez (2005) afirmam que:
“ O termo andragogia foi formulado originalmente por Alexander Kapp,
professor alemão, em 1833; caiu em desuso e reapareceu em 1921, no
relatório de Rosenstok, sinalizando que a educação de adulto requer
professores, métodos e filosofia diferenciados. Eduard Lindeman, em 1927,
adotou o termo de Rosenstock e usou-o poucas vezes nos Estados Unidos.
O vocábulo andragogia foi utilizado amplamente, desde a década de 60, na
França, Yugoslávia e Holanda para se referir à disciplina que estuda o
processo da instrução de adulto ou a ciência da educação de adulto. (VOGT
e ALVES, 2005) .”

Hamze (2008) em seu estudo sobre a arte de ensinar adultos relata que a
andragogia é uma área educacional que procura compreender o adulto, em que
além de ser considerada uma teoria, também é um método de ensino, que se reflete
em diversas trocas de conhecimentos entre o educador e o aprendiz.
O ensino superior apresenta alunos que ingressaram no ensino pela primeira
vez, como há também a presença de alunos os quais estão cursando a segunda
graduação ou ainda pós-graduação. Dessa forma, seja por meio de dúvidas, timidez
ou qualquer que seja os sentimentos responsáveis por ações e reações, o tutor deve
apresentar condições de avaliar as necessidades de aprendizagem de cada aluno
(MARTINS, 2013).
Contudo, o ensinar não é mais apenas levar o conhecimento para a sala de
aula e, sim, enriquecer e valorizar os conhecimentos do aprendiz. Adequar
metodologias tradicionais aos conceitos andragógicos, com isso é possível permitir
que haja uma construção coletiva dos conhecimentos a partir da vivencia deles
(aproximando o conhecimento da realidade dos alunos), assim, torna o aprendizado
mais agradável e contextualizado.
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3.2 Relação entre Ensino de Andragogia e a Pedagogia
Com um mundo globalizado e modificado constantemente, em meio aos
avanços nos meios de comunicação o ser humano esta em constante
transformação, com isso é possível evidenciar alterações significativas, diferenças
essas entre crianças e adultos quando em distintas fases da vida. Isso provoca
diferentes processos de aprendizagem. Logo, a importância de saber diferenciar o
método de aprendizagem entre pedagogia e andragogia no momento de
ensino/aprendizagem (SANTOS, 2014 apud CAVANCANTI & GAYO 2005).
Bueno (2010) distingue andragogia como uma esfera que estuda público do
ensino superior, e a partir desta, é possível encontrar as definições e características
próprias desse sujeito que esta presente nas práticas docentes e pedagógicas.
Ainda, o a autor cita andragogia como “um conjunto de princípios de aprendizagem
de adultos que aplicam a todas as situações que envolvem este discente,
aproveitando sua historia de vida, suas crenças, seus valores e suas competências”.
O mesmo se confirma na definição de Deaquino (2007) em que define o
termo andragogia com seguinte significado: “de origem grega andra (adulto) e
agogus (líder de), a arte de liderar adultos,”.Diferenciando-se de pedagogia, que,
advindo de paid (criança) e agogus (líder de), significa “a arte de liderar crianças”.
Para Knowles, Holton III e Swanson (2009) apud SHINODA (2014), este
assunto trata-se da:
“ Pedagogia ou aprendizagem direcionada é um método no qual o aluno é
dependente do professor e as leituras e exercícios designados são de total
responsabilidade do facilitador. Os alunos são motivados por fatores
extrínsecos, como notas, aprovação, competição, dentre outros. A
experiência do aluno não vale muito no ambiente pedagógico, pois se
acredita que uma criança possui pouca ou nenhuma experiência relevante”
(2009).

Assim, verifica-se que diversos estudos abordam sobre a infância e a
experiência com crianças, em que as mesas sempre necessitam de cuidados.
Assim, quando se iniciam no período escolar se espera proteção por parte dos
discentes. Já na adolescência a tornam as dificuldades e a autoridade dos
professores deixam de ser absoluta. Contudo, na fase adulta ocorre acumulo de
experiências, aprende-se com erros, tendo consciência da falta de aprendizagem e
quanto isso prejudica. Os adultos aderem cada informação que vos chegam em
função de suas necessidades.
Deaquino (2007) apud Mendes (2012) define as principais diferenças entre
pedagogia e andragogia.
3.2.1 Pedagogia






Aprendizagem é centrada para o professor;
Os aprendizes são totalmente dependentes dos professores;
Os aprendizes são motivados por recompensas, competições, notas entre
outras;
Os alunos são marcados por técnicas de transmissão de conhecimento,
como por exemplo, aulas e leituras;
Todo o planejamento e avaliações são executados pelo docente.
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3.2.2 Andragogia





A aprendizagem é voltada para o aprendiz;
Os adultos são motivados pela própria satisfação de aprender;
Os conteúdos são repassados através de projetos, experimentação e estudo
independente;
Os discentes são bem mais centrados em seus processos de aprendizagem.

Contudo, Carvalho et al., (2010), em seu estudo sobre andragogia,
desenvolve considerações sobre a aprendizagem do adulto afirma que o estudante
adulto não pode ser tratado pelos professores como se fosse um adolescente e
estivesse em contanto com os estudos pela primeira vez. Os professores devem ser
capazes de compreender que este aluno requer desafios. Mais do que ficar ouvindo,
passivamente a exposições de conteúdos é preciso saber lidar com seu próprio
aprendizado e seu desenvolvimento profissional, ou seja, aproveitar o conhecimento
prévio que o aluno tem de sua vivência e se seu cotidiano.
Nesse sentido é função de cada docente compreender que os adultos
precisam que ele lhes ajude a compreender a importância de cada conteúdo a ser
estudado, experimentar a sensação de que cada conhecimento fará diferença e
mudará efetivamente suas vidas.
Dessa forma, compreendendo as diferenças tão significativas, se dá a
importância das aplicações dos métodos andragógicos como também perceber que
assim como há varias formas de aprender, deve-se existir diferentes maneiras de
ensinar (VEIGA, 2012).
3.3 Docentes em Ensino Superior
Com base na grande inserção de adultos na educação e considerando que
este aluno se autorregula seu ensino/aprendizagem vem a grande necessidade de
se ter uma relação entre o aluno e o professor. Para isso, quando o docente leciona
aulas para esse grupo de aluno devem ser conscientes de que a esfera da
construção do conhecimento quando se há uma aprendizagem eficiente, este
conhecimento vai além de um simples ensinamento, uma vez que essa evolução no
ensino segue tanto a direção do aluno quanto a do próprio professor (ÁLVERAZ,
2014).
Nesses casos, é difícil em espaço educacional com alunos adultos
compreender quem está aprendendo mais, se é o professor ou os alunos, pois, a
mutualidade na transmissão de conhecimentos é um fator de grande valia quando se
refere a esse público estudantil. Assim sendo, o papel do docente seguindo os
princípios da andragogia é contribuir a extrair o conhecimento que as pessoas têm
dentro de si mesmo.
A preocupação atual é em relação à formação dos professores que atuam no
Ensino Superior, o qual muitos alunos afirmam que seus docentes muitas vezes têm
demonstrado em suas práticas uma falta de preparo no ensino/aprendizagem. Aliás,
no caso específico da educação, os docentes são os responsáveis pela formação
dos futuros professores, das crianças e jovens, caracterizando e representando um
compromisso e a responsabilidade direta sobre a qualidade da educação bem como
da qualidade de vida obtida com educação efetiva (NEUENFELDT, 2006).
Segundo Tardif (2000) tanto em princípios teóricos quanto em suas atividades
práticas, é preciso que haja conhecimentos profissionais evolutivos e progressivos,
onde os docentes necessitam de formação constante através de diferentes meios,
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tais como, cursos (aperfeiçoamento), pós, congressos - após seus estudos iniciais
para melhor aprimoramento e qualidade de ensino em sala de aula.
Diante do estudo sobre a andragogia e a didática no ensino superior verificase que os docentes nos espaços educacionais têm a necessidade de refletirem e
reorganizar as atividades pedagógicas/andragógicas vinculando conhecimentos de
diferentes áreas do ensino para desenvolver ainda mais esse saber. Como também
colocado por Freire (2010) “Na formação de professores, é fundamenta a reflexão
crítica sobre a prática de hoje e de ontem, para que se possa melhorar a prática do
amanhã”.
Como citado no presente estudo, é preciso que o adulto aprenda com formas
diferentes de ensino em relação á crianças, porém, Apostólico (2012) reconhece e
afirmar que:
“Apesar de o aluno adulto aprender diferente da criança, é preciso
esclarecer que ele precisa do professor que intermedeia o entendimento
dos diferentes conteúdos. O professor é referência nos processos de
ensino-aprendizagem, pois seu papel é de propiciar significado àquilo que
está sendo transmitido, caso contrário é preferível que o aluno estude a
distância e assuma para si todas as representações possíveis do processo,
deslocando-se até a faculdade apenas para realização das avaliações.
Assim, a didática é fundamental para facilitar a compreensão do que se
pretende alcançar. Não se trata, portanto, apenas de conhecer o conteúdo,
mas de elaborar estratégias que auxiliem os discentes (2012). ”

Shinoda et al., (2013) argumenta que andragogia é um ensino/aprendizagem
em que o professor não é o detentor do conhecimento, mas sim um facilitador que
deve auxiliar na educação centrada nas necessidades e desejos dos alunos, e que o
aluno é responsável por sua educação e evolução profissional, e pelas decisões que
toma em sua vida, além de ser motivado por fatores internos.
O ensino/aprendizagem no ensino superior é um desafio diário com isso a
andragogia vem para agregar conhecimento ao pedagogo, preparando-o para a
realidade de um ensino superior, que é bem diferente de um do ensino regular, em
que as faixas etárias se diferem. O professor precisa saber quais são as condições
de vida dos alunos para, então, trabalhar conteúdos extracurriculares que vão ao
encontro de suas reais necessidades. Por isso, é importante que o docente consiga
trabalhar saberes que possam auxiliar situações vividas no cotidiano desses
discentes (MARTINS, 2013).
Visto que os adultos tem uma profissão, anseios, maturidade, logo,
apresentam uma personalidade formada, estabelecendo novas crenças e anseios há
suas vidas escolares com isso, acabam redirecionam–os aos processos de
aprendizagem. Para tanto há necessidade de desenvolver metodologias
pedagógicas para que o conhecimento não seja apenas transferido ou depositado,
nem ao menos inventado, mas que seja um conhecimento construído entre uma
relação de professor, aluno e a sociedade, e assim sendo desperte o interesse dos
adultos pelo ensino/aprendizagem (VASCONCELLOS,1992).
Dessa forma, no intuito andragógico, a função do professor é de mediar,
facilitar, ou seja, ele orientará o ensino/aprendizagem relacionando com as
necessidades dos alunos e com os conhecimentos que os mesmo já trazem para
sala de aula, junto os recursos de que dispõe, de forma efetiva e objetiva. Para isso,
cabe ao docente desenvolver momentos de aprendizagem com confiança e respeito,
organizar e oferecer diversas atividades que estejam relacionadas com o dia a dia
dos alunos, com a finalidade de se obter uma construção do conhecimento eficaz.
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3.4 Análise de Dados
3.4.1 Faixa etária de idade dos alunos
Dentre os quatros professores entrevistados, três ministravam aula para
alunos com uma faixa etária média de 20 a 28 anos. Para um dos sujeitos,
atualmente ministra aula para alunos com 18 a 21 anos, onde são turmas para
iniciantes, já os outros englobam no inicio ao fim da graduação.
Entretanto, todos relataram já ter dado aula para alunos com até 45 anos no
ensino superior.
Para Tavares (2008), em seu estudo, aponta algumas divergências em se ter
alunos com mais idade:
(...) apresentam desculpas constantes, como dificuldades de memorização,
aprendizagem e entendimento de textos. Parece que há uma maior lentidão
na realização de trabalhos. Muitas vezes, afirmam estar desatualizados,
sem tempo para estudar, sem familiarização com as tecnologias utilizadas,
além de outros empecilhos. Para entender os problemas que surgem, o
professor deve buscar contribuições de diversas fontes e se tornar um
pesquisador de sua própria prática. Ele precisa ter bem claro que só se
pode fazer ciência ao se conservar a objetividade (2008).

Ainda no mesmo estudo, Tavares (2008) mostra que conforme dados do
registro da Secretaria do Ensino Superior, por volta de 10% dos alunos matriculados
em 2003 têm mais de 40 anos de idade.
Os entrevistados do presente estudo, também confirmam que este é um dos
motivos da importância do por quê devem saber, conhecer e aplicar os métodos
andragógicos no momento de ensino/aprendizagem na educação adulta.
3.4.2 Utilização de Métodos Andragógicos em sala de aula pelos docentes.
A partir das respostas dadas percebe-se que 100% dos entrevistados
atualmente faz uso dos métodos andragógicos ao ministrar suas aulas. Afirmam que
frente ao ensino superior é preciso que haja entendimento desse método, para que
ao mesmo tempo de ensinar é possível levar a situações e experiências vividas
pelos alunos como forma de aprendizado.
Em relação ás turmas, quando questionados, todos confirmam utilizar dos
métodos andragógicos para todas as turmas, independente da faixa etária que se
encontra, pois, ao entrarem no ensino superior, a vontade de aprender é deles,
então se torna uma facilidade para com os ensinamentos.
Para os entrevistados, quem faz uso e compreende a importância de saber
diferenciar um ensino de adultos e de crianças sempre será um bom professor no
ensino superior, pois, ao redor do mundo existem excelentes profissionais com
descobertas a cada dia, o qual acaba por acrescentar no próprio aprendizado como
docente.
Nesse ponto, todos os sujeitos entrevistados disseram que em primeiro
contato com o ensino superior, antes de tudo, é preciso conhecer os alunos, suas
expectativas, interesses e capacidade dos mesmos, para posteriormente passar o
conteúdo.
Evidenciou-se que quando os docentes entrevistados aderiram o método de
andragogia nas salas de aulas de Ensino Superior, foi possível transmitir o
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conhecimento junto com as necessidades dos mesmos diante do ensino. Além
disso, ao ministrar as aulas, nota-se que compreendendo, interagindo com os
alunos, eles sendo independentes, absorvem mais conteúdo em um curto período
de tempo. Assim, atualmente, todos afirmaram fazer uso da Andragogia no ensino
superior.
Ainda, um dos entrevistados relatou que, atualmente após estudar sobre a
andragogia, nota-se que durante sua graduação já era evidente diferenciar entre os
professores que utilizavam a mesma, e os que ainda não introduziam esses métodos
no decorrer da passagem de conteúdo.
Outro caso ainda é o interesse em que os educadores devem demonstrar
para trabalhar e colocar a andragogia em prol educativo. Eles ressaltam que através
do interesse exposto por eles, é que conseguem explorar de forma positiva e
construtiva no meio educacional, tanto no meio de preparação de aulas, como no
modo de repassar o conteúdo por meio destas.
3.4.3 Pontos positivos e negativos do uso da andragogia na educação de
adultos.
Dentre os professores questionados, existem mais pontos positivos do que
pontos negativos perante o uso da andragogia na educação de adultos.
Para alguns, pode se considerar pontos positivos o fato de que os métodos
andragógios servem como auxílio aos professores durante a aula. Além disso, a
maioria dos professores relata como ponto positivo a facilidade que a andragogia
permite aos professores em passar o conteúdo, a qual, além de propor uma
interatividade entre o professor e o aluno é possível passar mais conteúdos em
menor tempo, logo, a aula se torna mais rentável.
No obstante, outro fator relevante citado por grande porcentagem dos
docentes, é que com a inserção desses métodos, se torna uma forma de prender a
atenção dos discentes, para melhor ensino-aprendizagem.
Em relação aos pontos negativos, apenas dois dos quatros professores
afirmam que muitas vezes acaba que a interação que é proporcionada em sala de
aula, aumenta a distração e por fim dificulta a passagem de conteúdos. Outros
confirmam que a única dificuldade existente é em relação ao próprio espaço
educacional. Quando estes proporcionam auxílios para aprofundarem
conhecimentos sobre métodos andragógico muitas das vezes são poucos os
disponíveis – cursos, livros, entre outros -, não servindo a todos.
4. CONCLUSÃO
Com o presente estudo, verifica-se que a Andragogia no Ensino Superior está
cada vez mais presente e não podemos ocultar esse avanço progressivo. A partir
dessa realidade, é fundamental usufruir dos recursos andragógicos para que haja
um crescimento e melhoramento no ensino–aprendizagem na educação adulta, para
uma educação de qualidade e consolidada.
Por meio da revisão bibliográfica realizada no presente estudo, é possível
verificar que para alcançar um bom ensino/aprendizado na educação adulta é
preciso que haja reconhecimento das diferenças entre um ensino de crianças e para
adulto, ou ainda, aplicar modo andragógico na elaboração de aulas. Além de
professores bem formados, capacitados e integrados. Assim, é possível contribuir
para o sucesso de seus alunos no ensino superior.
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Outro fato ainda é o grande número de alunos os quais estão ingressando no
ensino superior, se tornando de grande valia estudar sobre um método de
aprendizagem, nesse estudo – Andragogia – a complementar para melhor formação
de adultos ao futuro. Além de incentivar aos que ainda não utiliza desse método em
sua didática, mostrar às entidades a importância da oportunidade de
aperfeiçoamento para seus professores.
Em relação aos questionários desenvolvidos com os professores, notou-se
que os mesmos procuram adequar o conteúdo da sala de aula com métodos
andragógicos. E que, mesmo, alguns ao relatar pontos negativos à inserção dessas
no ensino-aprendizagem, os pontos positivos se mostraram mais significativos para
a complementação do conhecimento a ser repassado.
Contudo, percebemos que a docência perante o ensino superior exige uma
formação profissional autodirecionada, com foco aos métodos andragógicos,
específicos aos adultos. Esses, que por fim incentivam uma ação interativa,
cooperativa e comunicativa tanto para os docentes como também para os discentes
no momento de aderir conhecimento. Além de valorizar e levar a educação de forma
coerente a cada público alvo.
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ACADÊMICOS EDUCADORES
UMA EXPERIÊNCIA MUITO GRATIFICANTE
Jeferson Carlos da Silveira1, Ana Paula Silva2, Fabiana de Oliveira Rosa3 e
Fernanda de Oliveira4.

Área de Concentração: Engenharia e Segurança.
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RESUMO
A educação é um assunto que desperta a preocupação de pais e educadores em
todo o País, sobretudo quando se está considerando a continuidade dos estudos.
Em média, uma em cada quatro crianças abandona os estudos antes de concluir o
ensino fundamental, de acordo com dados do uol educação e a Agência Brasil. Uma
nota divulgada pelo portal G1 afirma que 56,7% daqueles que concluem o ensino
médio apresentam idade média de dezenove anos. Estes dados apontam para um
menor índice de alunos que ingressam no ensino superior. Portanto, o trabalho
desenvolvido pelos acadêmicos do curso de Engenharia Química foi implementar um
programa capaz de promover a iniciação científica dentro da faculdade e a extensão
social fora dela. A iniciação científica ficou focada na produção de um detergente
com reciclagem do óleo de cozinha usado, que deixa de ser um poluente e passa a
ser um insumo. A extensão compreendeu passar a alunos de um colégio público um
curso em regime intensivo das disciplinas instrumentais, com acréscimo de
disciplinas de caráter técnico. Dentro do colégio, os alunos puderam experimentar
um desempenho diferenciado com relação às disciplinas que viam no programa; na
faculdade, acadêmicos desenvolveram suas habilidades para transmitir conceitos e
puderam moldar nos formandos do ensino médio o perfil mais próximo daquele que
o universo acadêmico espera deles. Os resultados foram visíveis no comportamento
dos adolescentes, que corresponderam à expectativa dos acadêmicos,
surpreendendo em alguns momentos.
Palavras-chave: Educação; extensão social; educadores.
.

ABSTRACT
Education is a subject that awakens the concern of parents and educators
throughout the country, especially when considering the continuity of studies. On
average, one in four children drop out of school before completing elementary
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school, according to uol education and Brazil Agency data. A note released by the
G1 portal states that 56,7% of those who complete high school have an average age
of nineteen years old. These data indicate to a lower rate of students entering higher
education. Therefore, the work developed by the students of the Chemical
Engineering course was to implement a program capable of promoting scientific
initiation within the faculty and the social extension outside of it. The scientific
initiation was focused on the production of a detergent with recycling of used cooking
oil, which stops being a pollutant and becomes an input. The extension comprised to
pass to students of a public high school a course in intensive regime of the
instrumental disciplines, with addition of disciplines of technical character. Within the
high school, students were able to experience a differentiated performance in relation
to the subjects they saw in the program; in college, academics developed their skills
to convey concepts and were able to shape in the high school graduates the profile
closest to what the academic universe expects from them. The results were visible in
the behavior of the teenagers, which corresponded to the expectations of the
academics, surprising in some moments.
Key-words: Education; social extension; educators.

1. INTRODUÇÃO
Educação é preocupação de pais e educadores, num cenário onde se verifica
evasão de alunos da sala de aula para o mercado de trabalho, muitos sem qualquer
tipo de qualificação. Continuar os estudos se tornou uma atividade cada vez mais
difícil. A cada quatro crianças que ingressam no ensino fundamental, uma
abandona os estudos sem que tenha-se concluído esta etapa, de acordo com o uol
educação. Ao encontro desta informação, o portal G1 divulgou nota que 54% dos
estudantes que concluem o ensino médio tem idade média de dezenove anos. Esta
evasão é motivada em muitos aspectos, pela necessidade de se ajudar com os
custos cotidianos no ambiente familiar. De acordo com a Constituição Federal (CF)
de 1988, em seu artigo 205, a educação é dever do Estado e da família, mas antes
é um direito de todos; no artigo seguinte, a CF diz em seu primeiro parágrafo que a
base principal do ensino ministrado é dar condições iguais para todos, para a
permanência do aluno no ambiente escolar.
Lucília de Almeida Prado retrata em “De sol a sol” essa realidade da evasão
escolar e, certamente, são muitos os que estão vivendo esta situação difícil. O País
ainda apresenta uma taxa de analfabetismo em torno de 8,3% (IBGE, 2013),
apenas para elucidar o quanto se pode trabalhar na questão de educação. O
mesmo artigo 205 da CF diz que a educação será promovida, incentivada com a
colaboração da sociedade, e este foi o foco deste trabalho.
O que começou como um projeto de iniciação científica, focando na
fabricação de detergente a partir do óleo de cozinha usado emergiu para um projeto
de extensão social, que exigiu dos acadêmicos um grau de desenvolvimento de
habilidades e uma interação ainda não experimentada com alunos do Colégio
Estadual Dr. Marcellino Nogueira (CEMN).
.
2. METODOLOGIA
O projeto foi apresentado ao Colegiado de Engenharia Química da
Faculdade de Telêmaco Borba – FATEB, que de bom grado acolheu-o. Após, a
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coordenação do Colegiado encaminhou para a Direção Geral da faculdade, que
também concordou com a realização do projeto, ajudando com a construção de
uma bancada para produzir detergente, a cessão de espaço físico para os alunos
do CEMN poderem estudar e ainda, disponibilizar uma bolsa de estudos.

3. DESENVOLVIMENTO
3.1.

Divulgação

No dia 23 de novembro de 2015, 10h00min, os acadêmicos fizeram-se
presente ao CEMN, onde apresentaram aos alunos e professores o projeto. Neste
dia foi divulgado que haveria uma inscrição, realização de teste seletivo, e explicado
que os alunos do segundo ano e formandos poderiam inscrever-se.
Imagem 01: Alunos reunidos no dia da divulgação.

Fonte: acervo dos autores.

3.2.

Inscrições

Aconteceram nos dias 02 e 03 de dezembro de 2015, sempre na hora do
intervalo, 10h00min e seguia até 11h30min. Foi orientado para que se levasse uma
cópia da cédula de identidade ou documento oficial. Os acadêmicos foram até o
CEMN e com seus notebooks recebiam os alunos e foi gerado número de inscrição
a partir de uma planilha em excel. Os números de inscrição não se repetiam, e a
planilha fora desenvolvida pelos acadêmicos.

IV Encontro de Pesquisa e VIII Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 26 e 27 de
outubro de 2017

Imagem 02: As inscrições para o teste seletivo, nos dias 02 e 03 de dezembro.

.
Fonte: acervo dos autores.

3.3.

O teste seletivo

Foi aplicado no dia 11 de dezembro, com questões de matemática, física e
química de nível médio, além de uma questão de redação. À exceção da última, as
demais questões eram de múltipla escolha. Foi possível perceber o receio de
alguns deles. Por se tratar de um processo seletivo, tomou-se como base algumas
das provas da FATEB aplicadas em vestibulares anteriores. A lista com os nomes
dos aprovados foi divulgada no dia 14 de dezembro de 2015, com quinze
selecionados.
Imagem 03: Alunos do CEMN prestando o teste seletivo.

Fonte: acervo dos autores.

3.4.

As aulas

Foram ministradas aos alunos do CEMN aulas de disciplinas instrumentais,
sendo estas: matemática, física e química. Além destas foram acrescentadas duas
disciplinas que não estão ainda no rol do ensino médio, normas regulamentadoras
(NRs) e ferramentas para melhoria contínua. Os acadêmicos puderam observar que
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os alunos do CEMN demonstraram interesse, e também apresentaram algumas
dificuldades. Foi perceptível que alguns demonstravam mais cansaço, que a
jornada de estudos matutina e vespertina mostrou-se algo a que eles não estavam
totalmente adaptados. Esse regime intensivo de aulas desenvolveu-se de março a
junho de 2016, nas dependências da FATEB. As aulas de química foram
ministradas em regime presencial, bem como as NRs. Os demais conteúdos,
matemática, física e ferramentas para melhoria contínua forma ministradas em
ambiente virtual (youtube), com encontros promovidos para tirar dúvidas antes das
avaliações. Além disso, os acadêmicos mantinham contato com os alunos do
CEMN através de um grupo criado no WhatsApp, que tornou-se um canal de
comunicação através do qual dúvidas eram tiradas.
Imagem 04: Aspectos das aulas em ambiente virtual.

Fonte: Acervo dos autores.

A FATEB disponibilizou salas de aula, laboratório e lanche para esses
alunos. O número de participantes, que no início totalizaram quinze, diminuiu
gradativamente: para doze, sete, e concluíram quatro formandos.
Imagem 05: Aulas de química, com práticas laboratoriais.

Fonte: Acervo dos autores.

Tanto para acadêmicos, quanto para professores, essa realidade reflete bem
o que acontece no ambiente universitário, tal como no curso de Engenharia
Química.
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Imagem 06: Aulas de NR, com os quatro concluintes.

Fonte: Acervo dos autores.

3.5.

Ensinando mais que fazer detergente

Depois de passarem pelas etapas em sala de aula, os alunos puderam
participar de uma batelada de produção de detergente em laboratório, onde o
trabalho em equipe teve foco. As dificuldades que apresentaram-se acabaram por
se tornar parte do aprendizado para alunos e acadêmicos. No CEMN, os
participantes do programa tornaram-se destaque, tendo uma performance
diferenciada nas disciplinas que viam dentro do programa e que são parte constante
do currículo do ensino médio. Como parte do programa de iniciação científica, óleo
de cozinha usado foi recolhido, além de garrafas PET de 500mL. Uma vez
produzido o detergente, foi posteriormente vendido em uma mostra de
conhecimentos do CEMN. Neste momento, os alunos demonstraram sua interação
com o público, que perguntava, curioso, acerca de seu trabalho.
Imagem 07: Alunos do CEMN venderam o detergente produzido na FATEB.

Fonte: Acervo dos autores.

4. CONCLUSÃO
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Todo o esforço de um trabalho exige resultados, e a mensuração destes
requer tangibilidade. O convívio com alunos em idade pré vestibular trouxe para os
acadêmicos um pouco de suas realidades, dificuldades e sonhos. Também trouxe
os desafios que professores de colégios públicos enfrentam, com alunos que nem
sempre demonstram interesse, ou que requerem uma atenção diferenciada. A
cessão da faculdade de todos os recursos e da bolsa integral de estudos serviu
para mostrar aos alunos do CEMN e para a sociedade que grandes realizações
requerem grandes esforços. Para os acadêmicos isso é nítido. Foi gratificante poder
participar da formação destes alunos, e por um período curto, de suas vidas. Se
para os alunos, a bolsa de estudos foi um prêmio, para os acadêmicos foi
gratificante ouvir dos formandos: “aprendi mais em três meses de programa que nos
três anos do ensino médio”.
Os acadêmicos podem dizer que aprenderam com esta experiência mais do
que esperavam, se para Ana Paula e Mayara foi a descoberta de uma habilidade
nova e gratificante, para Jeferson foi a confirmação de uma verdadeira vocação,
ensinar o que se sabe e aprender o que se ensina é muito gratificante.
Imagem 08: Formatura do CEMN e cessão da bolsa de estudos integral FATEB.

Fonte: Acervo dos autores.
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RESUMO
Esta pesquisa, baseada em sua grande parte em fontes orais, procura resgatar a
memória coletiva do sistema de saúde existente, num período de cinquenta anos
(1941-1990), da recente história da Fazenda Monte Alegre, localizada na região dos
Campos Gerais, no estado do Paraná, onde uma família paulista vislumbrou a
possibilidade de desenvolvimento econômico com a implantação de um grande
empreendimento papeleiro. O resgate histórico é realizado desde a implantação de
um precário sistema de saúde para os moradores locais, até o início da década de
noventa, quando a estrutura de saúde é composta por uma rede de postos médicos,
um hospital, e dois Centros de Saúde. Recuperam-se também as histórias do
cotidiano sobre epidemias acontecidas e os atendimentos médicos realizados, onde
a simplicidade das pessoas deixou suas marcas na história. Paralelamente, resgatase em rápidas pinceladas o surgimento do município de Telêmaco Borba.
Palavras-chave: Resgate histórico; História do Paraná; Fazenda Monte Alegre;
Sistema de saúde.

ABSTRACT
This research, based largely on oral sources, seeks to recover the collective memory
of the existing health system, in a period of fifty years (1941-1990), of the recent
history of Monte Alegre Farm, located in the region of Campos Gerais , in the state of
Paraná, where a family from São Paulo saw the possibility of economic development
with the implementation of a large paper company. The historical rescue is carried
out since the implantation of a precarious health system for the local residents, until
the beginning of the nineties, when the health structure is composed of a network of
medical posts, a hospital, and two Health Centers. Also recovered are the stories of
daily life on epidemics and medical care carried out, where the simplicity of people
left their mark on history. At the same time, the appearance of the municipality of
Telêmaco Borba is rescued in rapid brushstrokes.
Key-words: Historical rescue; History of Paraná; Monte Alegre Farm; Health system.
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1. INTRODUÇÃO
A escolha do tema da presente pesquisa deve-se, primeiramente, à influência
recebida de meu avô, que sempre relatava a saga dos pioneiros que construíram
Monte Alegre, acrescida de uma preocupação com o resgate da história recente,
mas quase esquecida de uma região.
Esta pesquisa está baseada, em sua grande parte, em fontes orais,
procurando com isto resgatar a memória coletiva de uma comunidade, pois
segundo Michael Pollak:
... a memória é um elemento constituinte do sentimento de
identidade, tanto individual como coletiva, na medida em que ela é
também um fator extremamente importante do sentimento de
continuidade e de coerência de uma pessoa ou de um grupo em sua
reconstrução de si. (POLLAK, 1992, p.204-204)

Este artigo tem a ousadia de tentar resgatar cinquenta anos da recente
história de um estrato da região dos Campos Gerais, onde uma família paulista
vislumbrou a possibilidade de desenvolvimento econômico com a implantação de
um grande empreendimento papeleiro.
Sendo assim, num primeiro momento será apresentada a contextualização
histórica da Fazenda Monte Alegre, de seus primórdios até o surgimento da Cidade
Nova e instalação do município de Telêmaco Borba. Em seguida será abordada a
implantação da estrutura de saúde, resgatando a história do atendimento médico na
Fazenda Monte Alegre, desde a sua implantação até os dias atuais. Para finalizar,
serão apresentadas as histórias do cotidiano relacionadas à saúde, destacando o
lado humano daqueles que fizeram a história de uma região.
Numa época em que o Brasil passava por grandes dificuldades, com a II
Guerra Mundial, em Monte Alegre as pessoas se preocupavam unicamente em
trabalhar, se divertir e construir o seu futuro.
Homens e mulheres de diversos lugares do planeta em Monte Alegre se
encontraram. Talvez trazidos por alguma força maior, ou talvez somente para
cumprir
a
sua
missão,
mas
todos
com
o
mesmo
objetivo.
Enquanto o mundo se matava, em Monte Alegre vivia-se uma Babel2 em
harmonia. O alemão tinha como seu patrão, um judeu; o austríaco e o finlandês não
falavam o português, mas tinham que trabalhar com seus operários brasileiros.
A Fazenda Monte Alegre foi uma escola. Quer para os europeus, quer para
os inúmeros brasileiros de diversos Estados, que nunca tinham visto uma máquina
de papel antes, e que tinham que operá-la agora.
Profissionais viveram toda uma vida em função de seu trabalho, em função
de seu próximo, como se pode notar com o depoimento do Dr. Euclides Marcolla,
que viveu cinquenta anos de sua vida cuidando da saúde da população, e que aos
oitenta e quatro anos, ainda lúcido, relembra seu passado com ternura.

2

Torre de Babel: Termo encontrado em relatos bíblicos. Era uma torre construída com o intuito de se chegar aos
céus, e onde cada um falava um idioma.
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2. CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA DA FAZENDA MONTE ALGRE
A Fazenda Monte Alegre, de propriedade de uma grande empresa do setor
papeleiro, está localizada na região centro-leste do Paraná (Campos Gerais), no
Município de Telêmaco Borba, distante 240 Km da capital.
O Município, com cerca de 77 mil habitantes, limita-se com os municípios de
Curiúva, Ventania, Tibagi, Imbaú e Ortigueira. (IPARDES, 2017)
2.1. O Antigo Guairá
Muito antes dos navegadores portugueses aportarem em território tupiniquim,
as terras do Paraná eram percorridas pelos povos pré-colombianos, cuja rota ficou
conhecida como o “Caminho de Peabirú”, caminho Transcontinental, ligando o
Oceano Atlântico ao Pacífico.
Com a assinatura do Tratado de Tordesilhas (1494) entre Portugal e
Espanha, as terras do Antigo Guairá3, região entre a margem esquerda dos rios
Itararé, Paranapanema, Paraná, e a direita do Iguaçu, pertenciam à Espanha.
A ocupação espanhola foi promovida a partir de 1554, através do rio da Prata
e Paraná, com a fundação da Villa de Ontiveros, a uma légua do Salto de Sete
Quedas. O povoado foi transferido à margem esquerda do rio Paraná junto à foz do
Piquirí, em 1557, e denominada de Ciudad Real del Guayra. Sua população era
composta pôr cerca de cinqüenta espanhóis e 200.000 indígenas.
A partir de 1610, por solicitação de Hernando Arias de Saavedra, governador
do Paraguay, a Companhia de Jesus iniciou a fundação das Reduções, com
objetivo de pacificar e converter os índios Guaranis.
Nesse período, os pinhais do vale do Tibagí constituíam importante abrigo
para os Guaranis, constantemente atacados pelos Tupis, aliados dos paulistas,
caçadores de escravos indígenas.
A conquista da terra para Portugal ocorreu com a destruição violenta, ou
abandono das Reduções ante as investidas dos bandeirantes. Em 1631, a partir de
Loreto e São Inácio, mais de 12.000 índios fugiram descendo o Paranapanema e o
Paraná. As demais povoações espanholas, Ciudad Real e Villa Rica, foram
abandonadas em 1632, e o domínio português firmado nas terras da margem
esquerda do Paraná. (CORRÊA, 1991)
2.2. De pouso e invernada de tropas à formação de um feudo
Com a destruição e abandono das Reduções Jesuíticas, vilas e cidades
espanholas, a região ficou praticamente no abandono, só tendo início seu
repovoamento com a chegada dos caigangues, ex-aliados de Nicolau Durand
Villegaignon, francês que desejava fundar uma colônia calvinista no litoral do Rio de
Janeiro, sendo, entretanto, derrotado pelos portugueses. Os índios, para fugir da
submissão a portugueses e paulistas, vieram povoar as terras do Paraná.
A ocupação das terras dos Campos Gerais do Paraná por homens brancos
somente ocorreu no início do século XVIII, com a chegada de comerciantes,
3

Guairá - Nome de um poderoso cacique guarani que habitava o salto das “Sete Quedas”.
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economicamente bem sucedidos, provenientes de São Paulo, Santos e Paranaguá.
Estes desbravadores vieram, não com a finalidade de colonização e
povoamento, mas com o intuito de exploração comercial, tendo em vista o
abastecimento de São Paulo e regiões mineradoras. Esses proprietários fundaram
suas fazendas à margem do caminho Viamão-Sorocaba, por onde conduziam suas
boiadas para São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.
Da linha da estrada das tropas, as fazendas foram adentrando para a linha
dos confins ocidentais dos Campos Gerais. Com esta expansão os pioneiros se
depararam com diversos ataques dos índios caingangues, o que retardou a
estabilização da sociedade.
Temendo os constantes ataques às fazendas “dos povos moradores da
fronteira que confina com os ínvios sertões”4, a Câmara de Castro pede
providências ao governo. O Príncipe Regente D. João, em 1808, por Carta Régia,
manda reiniciar as expedições a Guarapuava e Tibagi.
Além da expedição oficial para a conquista de Guarapuava, constituiu-se, em
1812, uma outra que foi chefiada por quem viria a ser um dos maiores fazendeiros
dos Campos Gerais, José Félix da Silva, que levantou à sua própria custa uma
companhia de aventureiros e entrou nos campos do Tibagi.
Após travar sangrentas lutas com os índios, José Félix toma posse de
extensa área de terras nas sesmarias do Tibagi e Iapó, formando um verdadeiro
feudo com mais de 86.000 alqueires de terras, criando as fazendas de Boa Vista,
Piraí-Mirim, Taquara, Monte Alegre e a sede de seu patrimônio, a Fazenda
Fortaleza. Sua propriedade se transforma em importante ponto de apoio para
expedições que seguiam ao interior do território, bem como contra os constantes
ataques dos indígenas e bandoleiros.
Manoel Inácio, único neto de José Félix, muda-se para a fazenda Monte
Alegre, logo após a morte de seu avô (1822), onde constrói sua casa grande,
conservando intacto até a morte o latifúndio que lhe coube. Mais tarde, seu genro,
Bonifácio Batista, Barão do Monte Carmelo, herdou Monte Alegre, aumentou-lhe a
extensão, também vivendo na casa grande.
Em 1926, um grupo francês propõe alto negócio com os herdeiros do Barão
de Monte Carmelo, formando uma sociedade anônima chamada “Companhia
Agrícola e Florestal e Estrada de Ferro Monte Alegre”, a qual tinha como objetivo
pagar missões de estudo para exploração das minas, das florestas, e da construção
da estrada de ferro. Após cinco anos de atividade, a companhia foi a falência, e a
Fazenda Monte Alegre foi hipotecada ao Banco do Estado do Paraná.
Em 1934, a família Klabin adquire a Fazenda Monte Alegre em leilão público
do Banco do Estado do Paraná, pagando o valor de 7.500 contos, com o objetivo de
construir uma fábrica para produção de papel imprensa e celulose, sendo que para
seu suprimento de energia elétrica planejava a construção de uma usina
hidrelétrica. (BALHANA, 1968; CARNEIRO, 1941; GALVÃO, 1990; MERCER, 1977)
2.3. Assim nascem os primeiros povoados
Durante o século XVIII, na vastidão dos Campos Gerais do Paraná, era
4

BALHANA, A.P. et alii. Campos Gerais: Estruturas agrárias. Curitiba : UFPR, 1968. p.35-35.
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comum encontrar tropeiros vindos do Rio Grande do Sul, que descansavam o gado
nas invernadas e, posteriormente, seguiam viagem com destino à feira de
Sorocaba, em São Paulo.
Nas invernadas, os tropeiros erguiam seus ranchos; para abastecê-los surge
a primeira venda; perto dali se ergue uma capela, e para que tudo isso funcionasse
eram necessárias pessoas que fixassem moradia no local. Assim, estabelece-se o
povoado, que depois constitui a vila, como Iapó (Castro), Ponta Grossa, Lança
(Piraí) ou Tibagi.
Castro foi um pouso de tropeiros situado em localidade privilegiada. Com o
passar dos anos foi crescendo em importância, tanto é que, em 1769, os padres
Carmelitas resolveram construir uma igreja nesta localidade. Em 1771, foi elevado à
categoria de freguesia com a denominação de Sant’Ána do Iapó. Em 1788 foi
elevada à categoria de vila, com a denominação de Vila Nova de Castro, e em
1857, elevada a categoria de cidade, com o nome de Castro.
Piraí do Sul surgiu às margens do caminho Viamão-Sorocaba, em meados
do século XVII. A primeira denominação dada ao povoado foi bairro da Lança. Em
1872 foi elevada à categoria de Freguesia, porém com a denominação de Freguesia
do Senhor Menino Deus do Piraí. Em 1881, foi elevada à categoria de município,
sendo desmembrada de Castro. Em 1943, passou a denominar-se Piraí Mirim, e em
1947 recebeu o nome definitivo de Piraí do Sul.
Quanto ao surgimento da cidade de Ponta Grossa, constata-se que:
... surge como um povoado em função do caminho das tropas, e
seus habitantes dispersos pelas fazendas iriam, no decorrer do
século XIX, se concentrando e convergindo para o ponto mais central
de seu território. (GONÇALVES, 1983, p.18)

Em 1823, Ponta Grossa foi elevada à categoria de freguesia, chamada de
Freguesia de Estrela. Em 1855 elevada a categoria de município, com a
denominação de Ponta Grossa.
Tibagi, desde 1754, era conhecida como região aurífera e diamantífera. Logo
que o povoado, depois vila e cidade à margem esquerda do famoso rio que lhe
empresta o nome, viu-se ligado à Castro e Ponta Grossa por estradas carroçáveis,
que substituíram os trilhos de tropas, ali chegaram, garimpeiros, faiscadores e
aventureiros vindos de todos os lados e quadrantes do Brasil.
Aos poucos, os garimpeiros foram formando vários povoados em terras de
ninguém, próximas à margem esquerda do rio Tibagi, que eram denominadas,
quase sempre, com o nome dado à água mais próxima ou ao imóvel em que se
situavam: Lavra, Santa Rosa, Conceição, Imbaú, Mandaçaia, Barreirinho,
Imbauzinho, Campina dos Pupos, Lageado Bonito, Bela Vista, etc.. Nenhuma
implantação se fez na margem direita, devido esta ser ocupada por terras
particulares denominadas Fazenda Monte Alegre, região então deserta, coberta de
grande mata virgem e da qual contavam estórias de tigres, cobras venenosas e de
imensos veios de ouro e de diamantes.
A partir de 1931, atraídos pela notícia do bom resultado do garimpo de
diamante e ouro, a cidade recebeu um grande número de nômades garimpeiros de
várias regiões do Brasil, os quais, em sua maioria acabaram se fixando na região.

IV Encontro de Pesquisa e VIII Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 26 e 27 de
outubro de 2017

(BALHANA, 1968; GONÇALVES, 1983; MERCER, 1981)
2.4. A Família Klabin
Entre as inúmeras famílias que chegaram ao Brasil em 1887, estava a
Família Klabin. Seu primeiro membro a chegar foi Maurício Freemann Klabin,
nascido em Posselva, pequena comunidade judaica próxima de Kaunas, na
Lituânia. Filho do prefeito da comunidade, Maurício desde cedo ajudava seu pai, no
modesto bazar de utilidades que possuíam num dos cômodos frontais de sua casa.
Com cerca de 23 anos deixou seu país rumo à Inglaterra, onde descobriu,
por anúncio dos jornais, que estavam sendo oferecidas passagens de navio aos
interessados em trabalhar no Brasil. Motivado a começar uma nova vida, inscreveuse logo, mas antes de embarcar comprou tabaco, papel e ferramentas para fazer
cigarros, para ter algum ganho no início de sua estada.
A cidade de São Paulo, na época, já se sobressaia como centro comercial e
financeiro do país, e Maurício chegou disposto a trilhar novos caminhos com maior
liberdade.
Após o difícil período de adaptação à nova cultura, Maurício inicia seu próprio
negócio, organizando a firma M. F. Klabin em 1890. Tratava-se de uma pequena
tipografia que produzia livros em branco destinado ao comércio, repartições
públicas e bancos.
Em 1894, já ambientado no país, manda buscar sua família. Da Lituânia,
chegam seus irmãos Luiz, Salomão e Hessel e seu primo Miguel Lafer, e fundam
em 1899 a firma Klabin Irmãos e Cia (KIC), que incorporava a antiga tipografia, um
novo negócio de importação de material para escritório e um depósito. A oficina
gráfica produzia calendários, livros em branco, cadernos escolares, sacos de papel,
baralhos, envelopes e demais artigos de papelaria.
Em 1903, a KIC arrenda um antigo moinho de papel em Salto de Itu, e
iniciam a fabricação de papel para impressos e invólucros, utilizando como matériaprima a celulose produzida a partir de trapos.
Em 1909, após intenso projeto, a empresa põe em funcionamento a moderna
indústria de papel - a Companhia Fabricadora de Papel, contando com maquinário
importado da Europa e técnicos especializados em montagem, operação e
fabricação.
Após o sucesso dos fundadores, o grupo Klabin foi paulatinamente passando
para as mãos de seus herdeiros, que continuaram o trabalho rumo à expansão.
Na década de 20, Wolff Klabin, novo integrante da sociedade, é responsável
pela filial Klabin Irmãos e Cia. no Rio de Janeiro, e um dos idealizadores e criadores
das Indústrias Klabin do Paraná de Celulose S/A.
Em 1934, o Grupo Klabin adquire do Banco do Estado do Paraná, a Fazenda
Monte Alegre, onde havia uma grande reserva nativa de Pinheiro-do-paraná,
espécie utilizada para fabricação de papel, como recorda Ema Gordon Klabin, filha
de Hessel Klabin, um dos fundadores da KIC.
“... apareceu a oportunidade para compra da fazenda. Meu pai ainda
estava vivo e eu ainda não estava muito a par, naturalmente, das
negociações... Foi por intermédio do governador do Paraná na
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ocasião – Manoel Ribas – que era amigo de Wolff Klabin... Era uma
idéia de todos da família construir uma fábrica lá... tinha se comprado
aquela fazenda, porque tinha as florestas, era matéria-prima...”
(KLABIN, 1992)

Durante a primeira Era Vargas, Getúlio estava preocupado em tornar o Brasil
autossuficiente em pelo menos duas áreas estratégicas: aço e papel de imprensa. A
produção de aço ele planejava que fosse estatal, mas a produção de papel
imprensa ele entregaria à iniciativa privada. Assis Chateaubriand, sabendo das
intenções do Presidente, e que seus amigos do Grupo Klabin eram do ramo
papeleiro e já possuíam terras com matéria-prima para a produção de papel,
intermediou o contato de Wolff Klabin e Horácio Lafer com Getúlio Vargas, o qual
promoveu a criação da fábrica de papel em terras paranaenses, como relata
Fernando Morais:
“No dia seguinte Wolf Klabin e Horácio Lafer foram ao Palácio do
Catete conversar com Vargas, mas também eles tinham restrições
ao projeto. Consideravam um risco muito grande implantar, em plena
guerra, um empreendimento daquele porte, que exigia equipamentos
totalmente importados... Diante a insistência de Getúlio (e das
facilidades oferecidas pelo governo), entretanto, Klabin e Lafer
bateram o martelo e se comprometeram a iniciar imediatamente o
empreendimento, que cinco anos depois produziria as primeiras
bobinas de papel jornal fabricadas no Brasil. Fechado o negócio,
Getúlio despediu-se dos dois industriais e pediu que Chateaubriand
permanecesse no gabinete: ...” (MORAIS, 1994, p. 428-429)

Com esta decisão tomada, estava traçado o futuro de muitas vidas que se
encontrariam em Monte Alegre. (GALVÃO, 1990; BACELAR, sd.; MORAIS, 1994)
2.5. Fazenda Monte Alegre: uma cidade no meio do nada
A Fazenda Monte Alegre, adquirida pelo Grupo Klabin, possuía extensa área
de mata nativa, como o pinheiro do Paraná (Araucaria angustifolia), e uma fauna
diversificada. Além da mata e dos animais selvagens, pouco mais havia. Sinais de
civilização, nomeadamente centros urbanos ou pequenas povoações, estradas e
eletricidade, só existiam as cidades de Piraí do Sul e Castro, distante a mais de 120
quilômetros. A escassa população nativa que havia levava uma vida primitiva,
simples, dedicada à caça, pesca, culturas de subsistência e pecuária incipiente,
com baixo poder aquisitivo, desenvolvendo atividades agrícolas que estavam
condicionadas às condições climáticas. (KLABIN, 1990)
Com nostalgia, Pedro Prestes, relembra sua vida na fazenda:
“... Eu nasci na Fazenda Velha, lá em Monte Alegre mesmo, 1919.
Meu pai – João Antonio Prestes – tomava conta da fazenda. Naquele
tempo tinha 56 famílias de moradores dentro da Fazenda Monte
Alegre. Eram agregados. Tinha uma légua ou duas de distância entre
um e outro. Eles plantavam roça e criavam porco. Na fazenda tinha
três mil cabeças de gado ...” (PRESTES, 1993)
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Entre 1936 a 1940 inicia-se o trabalho de levantamento da fazenda Monte
Alegre, abrindo estradas e construindo pontilhões; localizando as densas reservas
de araucárias, as jazidas de carvão, analisando qual dos saltos do rio Tibagi era o
mais apropriado para a construção de uma usina hidroelétrica, e onde seria mais
conveniente instalar a fábrica, como recorda o senhor João Tirano, que participou
deste levantamento:
“... Quando os Klabin compraram a Fazenda, em 1934, eu comecei a
trabalhar fazendo picada no mato, exploração de Mauá e explorando
o lugar para construir a fábrica. Ia abrindo picadas nos matos,
medindo lugar no rio que tinha pra ver se tinha possibilidade de sair a
fábrica. Fomos em diversos lugares, nós não sabíamos onde fazer a
fábrica...” (PINTO, 1991)

A casa grande da Fazenda Velha5 era usada como escritório e local
hospedagem aos diversos técnicos que chegavam. Ao final do período
exploração da área, três lugares foram escolhidos como os primeiros centros
atividade permanente de Klabin do Paraná: Mauá, para a usina hidroelétrica no
Tibagi; Lagoa, como centro administrativo; e Harmonia, como local da fábrica.

de
de
de
rio

A nova fábrica a ser construída necessitava de um grande número de
trabalhadores, os quais eram recrutados, em sua maioria, nas cidades vizinhas. Em
cada local de trabalho eram construídas casas de madeira e barracões para abrigar
os operários e suas famílias. A presença de contingente humano aumentava dia a
dia, e em consequência disto a escassez de alimentos era uma realidade. Para
sanar esses problemas, a empresa criou os núcleos habitacionais de Lagoa,
Harmonia e Mauá, com uma estrutura social básica (escolas, armazéns de
subsistência e atendimento médico). As casas construídas pela empresa, como
afirma uma das pioneiras, eram:
“... casas de madeira, com vidraças nas janelas, serviço completo de
água e esgoto, sanitários em banheiros ladrilhados, um tanque de
cimento para lavar roupa, um fogão a lenha e a novidade da luz
elétrica...”

Monte Alegre era uma escola onde se formavam todas as classes de
profissionais. O problema da falta de mão de obra especializada foi grande, durante
todo o período de estabelecimento da empresa. Os homens que se apresentavam
para o emprego eram, na grande maioria, simples colonos errantes, que nada
sabiam sobre reflorestamento, construção civil ou mecânica. Este problema só foi
sanado com o decorrer dos anos, onde aos poucos foram se formando profissionais
especializados, através da experiência e do aprendizado com os técnicos europeus.
Os jovens médicos encontravam muita resistência para realizar seu trabalho, pois a
população preferia as garrafadas ou as benzedeiras, do que os seus cuidados. A
assistência social era um trabalho voluntário realizado pelas esposas da chefia, que
prestavam importante serviço, pois além de, com a ajuda de algumas poucas
professoras, implantarem as escolas rurais, ainda esclareciam a população quanto
à higiene e ao uso de suas moradias, por meio de visitas periódicas às residências
dos operários. A população era heterogênea, brasileiros vindos de todas as regiões
5

Antiga sede da Fazenda Monte Alegre, onde morou Manoel Inácio, neto de José Félix.
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e de todos os níveis.
Luiz Vieira, Inspetor Geral do Departamento de Obras Contra a Seca do
Nordeste - IFOCS, licenciado pelo Departamento da Agricultura, chegou a Monte
Alegre em 30 de janeiro de 1942. Veio a convite de Wolff Klabin para levantar as
construções da fábrica, da usina de Mauá e de tudo o que fosse preciso à
população que ali se concentrava. Sua administração seguiu uma linha austera.
Seu estilo, inclusive decretando a “Lei seca”, fez com que a ordem se
estabelecesse em Monte Alegre, evitando a ocorrência de muitos incidentes
policiais.
Em 1944 chega a Monte Alegre o Dr. Zygmund Wieliczka, com o
compromisso de organizar um plano para o serviço florestal, para que fosse
garantido o fornecimento de matéria-prima para o funcionamento de todo o
complexo industrial.
Na fazenda, aos poucos foi surgindo uma nova comunidade, formada pelo
caboclo, das cidades vizinhas; pelos empregados vindos das diversas regiões do
país; pelos funcionários administrativos vindo dos grandes centros, como São Paulo
e Rio de Janeiro; e pelo quadro técnico, que era formado na sua grande maioria por
estrangeiros, vindos da Alemanha, Polônia, Áustria, Portugal, Suíça, Suécia,
Finlândia, Holanda, Checoslováquia. Em 1946 são fundados os clubes CAMA
(Clube Atlético Monte Alegre) e o Harmonia Clube para propiciarem lazer à
comunidade. Em Lagoa, abre-se um cinema, o qual anos mais tarde é transferido
para Harmonia. Para trazer informações sobre os fatos atuais da época, funda-se o
jornal “O Tibagi”, que se constituiu em leitura regular para a maioria dos
empregados alfabetizados. Na mesma linha informativa do jornal, funda-se a Rádio
Monte Alegre, que dá ao operário da fábrica e florestal informações e
entretenimento. São organizados concursos de beleza e elege-se a Miss Monte
Alegre. No carnaval, são realizados desfiles com carros alegóricos, representando
as fases da fabricação do papel. Todas as melhorias sociais faziam parte do
programa de inovações que Horácio Klabin implantara em Monte Alegre.
Com o passar do tempo, criou-se duas situações na sociedade
montealegrense. Por um lado, ela era nitidamente européia, onde as mulheres eram
agentes importantes para a integração das diversas nacionalidades, e as visitas
ilustres que ali chegavam, se surpreendiam com o requinte existente. Por outro
lado, havia os trabalhadores rurais, pois, à medida que o projeto de construção da
fábrica de papel evoluía, era necessário o fornecimento de madeira, que é matériaprima para a fabricação do papel. Para tanto, era necessária a contratação de
muitos trabalhadores rurais (que eram contratados por empreiteiros), os quais
traziam consigo suas famílias. Em pouco tempo, a fazenda possuía dezenas de
acampamentos, localizados nas proximidades dos locais de extração de madeira.
Esses acampamentos eram desprovidos de qualquer infraestrutura básica de
higiene. Com o objetivo de centralizar estes trabalhadores rurais, no ano de 1975
foram construídas quatro agrovilas em pontos estratégicos da Fazenda. Com a
centralização deste grande contingente humano, foi inevitável surgirem inúmeras
epidemias.
No ano de 1951, Lagoa e Harmonia possuíam mais de 20.000 habitantes. A
empresa fornecia casa para cada família (com exceção dos trabalhadores rurais),
por um pagamento irrisório, não permitindo assim o favelamento. O custo para a
manutenção das cidades era exorbitante. Para sanar o problema, Horário Klabin
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propõe que seja feito um loteamento do outro lado do rio. Para tanto, são adquiridos
cerca de 500 alqueires de terra, os quais são divididos em lotes a partir de cinco
contos de réis, com pagamento previsto para dez anos sem reajustes.
Karl Zappert registra no Jornal “O Tibagi”, no final de 1952:
A Cidade Nova abrirá novas possibilidades aos habitantes de Monte
Alegre e zonas vizinhas, tanto para as construções de habitação
particulares como para a instalação de estabelecimentos comerciais
e pequenas indústrias. (apud FERNANDES, 1974, p. 135)

A semente para o surgimento de uma nova cidade estava lançada.
(FERNANDES, 1974; FERNANDES, 1993a; FERNANDES, 1993b)
2.6. Surge uma Cidade Nova
Horácio Klabin, passa então a dedicar seu tempo integral à implantação da
Cidade Nova; contrata o arquiteto e urbanista Max Staudacher para fazer a planta, e
topógrafos e outros operários para a abertura das ruas e construção das primeiras
casas. Para efetuar as vendas dos lotes e administrar todo o trabalho de criação da
nova cidade, cria a Cia. Territorial Vale do Tibagi, a qual, anos mais tarde, passa
para o ramo de reflorestamento.
Horácio inicia intensa campanha de publicidade de sua Cidade Nova, e traz
personalidades internacionais para visitar as obras, de astros do cinema a
escritores, como o escritor norte-americano John dos Passos, que em seu livro “O
Brasil desperta” anota alguns detalhes das primeiras residências da Cidade Nova:
Paredes brancas, telhados vermelhos, janelas verdes. Canteiros de
flores e belas plantas. Havia um ar de modesta originalidade
naquelas construções.
... Mostrou-nos ele uma variedade de residências brancas de
tamanhos diferentes, de acordo com os salários das pessoas que
queria que as comprassem. Quatro das vilas mais atraentes eram
construídas num terraço que se projeta sobre a escarpada ribanceira.
Uma era de um francês, outra de um húngaro e a terceira de um
alemão. (apud FERNANDES, 1974, p.137-138)

A campanha publicitária deu bons resultados, e foram vendidos lotes para
investidores não só nacionais como europeus. Em menos de três anos, o projeto
estava concluído, faltando apenas esperar que ocorresse um processo evolutivo.
A princípio, os funcionários da empresa papeleira olharam com desconfiança
para o novo projeto, mas com o adiantamento das obras foram se entusiasmando e
comprando seu lote de terra para construir a casa própria, na nova cidade.
Como a indústria de papel ficou muito conhecida em toda a região, pouco a
pouco foram se dirigindo para a Cidade Nova, e fixando residência, pessoas das
cidades circunvizinhas, e assim o vilarejo foi tomando forma, abrindo-se a primeira
farmácia, a mercearia, a ferraria e o cinema. Para incentivar o comércio, Horácio
Klabin criou algumas pequenas empresas, as quais alguns anos depois vendia aos
comerciantes locais. Doou também, para a Congregação Redentorista, uma área de
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terra para ser construída uma igreja e uma escola, que funcionam até os dias de
hoje.
A cidade cresceu rapidamente, e em menos de dez anos já aspirava elevarse à categoria de município, pois até então pertencia ao município de Tibagi.
Em 05 de junho de 1963 foi criado o município de Telêmaco Borba, pelo
então governador Ney Braga. Seu território compreenderia a Fazenda Monte Alegre
e as terras além do rio Tibagi, onde estava estabelecida a ex-Cidade Nova, agora,
Telêmaco Borba, sede municipal.
As primeiras eleições ocorreram em 1º de março de 1964, vencendo o Sr.
Péricles Pacheco da Silva, que foi empossado em 21 de março, data também da
instalação do município.
O nome Telêmaco Borba provocou descontentamento, quando de sua
oficialização, pois muitos desejavam que permanecesse a denominação de Monte
Alegre do Paraná, nome popularmente conhecido. O Cel. Telêmaco Borba tem seu
nome estreitamente ligado à região tibagiana. Foi sertanista e catequista, tendo
atuação relevante no desbravamento desta zona paranaense. Estudioso do
indígena brasileiro, a ele deve-se a exata denominação do índio, até então
chamado de Coroado, para a de Caigangue. (KLABIN, 1990; FERNANDES, 1974;
KLABIN, 1996)
3. IMPLANTAÇÃO DA ESTRUTURA DE SAÚDE
Investido na Presidência da República pela Revolução de 1930, Getúlio
Vargas procurou de imediato livrar o Estado do controle político das oligarquias
regionais. Para atingir esse objetivo, promoveu uma ampla reforma política e
administrativa, afastando da administração pública os principais líderes da
República Velha.
Incluída no conjunto das reformas realizadas por Vargas desde outubro de
1930, a área sanitária passou a compartilhar com o setor educacional um ministério
próprio, o Ministério da Educação e da Saúde Pública, o qual foi instalado em
novembro de 1930.
Em 1942, foi amplamente divulgado pela imprensa a péssima condição de
saúde dos brasileiros, depois que o exército realizou rigoroso exame físico e mental
em cerca de cem mil homens adultos para selecionar os pracinhas que formariam a
Força Expedicionária Brasileira, e chegou-se ao resultado de que a maior parte dos
convocados estava com a saúde comprometida. Mesmo com o alarde da imprensa,
o investimento governamental em saúde pública e no tratamento dos enfermos
continuou a ser pequeno em relação à demanda. (BERTOLLI FILHO, 1996)
3.1. Preocupação com a saúde da comunidade: como tudo começou...
Diante do panorama da saúde nacional dos anos quarenta, era preocupante
a ideia de se construir um grande empreendimento no interior do Paraná, pois para
isso seria necessária a arregimentação maciça de mão de obra, principalmente a
não especializada, que, consequentemente, teria sua saúde mais debilitada. Mesmo
tendo este desestimulante pano de fundo nacional, na Fazenda Monte Alegre, as
grandes preocupações eram as obras da fábrica e da usina hidrelétrica, a formação

IV Encontro de Pesquisa e VIII Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 26 e 27 de
outubro de 2017

de uma área para a produção de madeira para a fabricação do papel e a criação de
infraestrutura capaz de atender a todos aqueles que ali trabalhavam.
O número de funcionários crescia a cada dia, e com eles crescia também a
preocupação do sr. Wolff Klabin quanto à saúde destes, pois, conforme sua própria
6
ideologia, “Dando saúde a população, o restante seria mais fácil” . Foi baseado
neste seu conceito que o Sr. Wolff, em 1941, contrata o Dr. Leonardo Schechner,
um polonês fugitivo da guerra, recém-chegado ao Brasil, para organizar um sistema
de saúde que pudesse fornecer um atendimento adequado à comunidade
montealegrense.
As dificuldades eram inúmeras. Primeiramente, Dr. Leonardo teve que vencer
as longas distâncias que separavam seus pacientes, e depois a resistência destes à
figura do médico, pois os moradores locais estavam acostumados a serem tratados
unicamente com chás e benzedeiras.
Passado algum tempo, ele já tinha conquistado a confiança de seus
pacientes e a estrutura de saúde da Fazenda Monte Alegre já contava com um
consultório médico e ambulatório, e uma farmácia nos acampamentos de Lagoa,
Mauá e Harmonia; entretanto, ainda havia problemas com falta de medicamentos
para o atendimento. Por isso, “Quando viajava para São Paulo, trazia de lá todos os
medicamentos e demais materiais que necessitava”, conta Dr. Leonardo.
Em 1943, é contratado um jovem médico vindo de Castro (PR), Euclides
Marcolla, que chega para ajudar o Dr. Leonardo, enfrentando muitas dificuldades,
como conta:
““... Fazia mais de trinta chamadas por dia... e depois, não era
chamada de ir para o hospital, tinha que ir à residência... você ia de
caminhão, de carroça, a cavalo... dez a doze quilômetros.

... Aqui não existia laboratório para fazer diagnóstico ... a gente tinha
que fazer o diagnóstico pelos conhecimentos da gente, pelo ouvido,
pela vista e pelo tato ... a gente carregava consigo uma malinha onde
tinha um aparelho de pressão, estetoscópio e termômetro ...” .
(MARCOLLA, 1991)

Nessa época, a medicina era tratada de modo familiar. O crescimento das
crianças e a saúde de toda a família eram acompanhados ao longo dos anos pelo
mesmo profissional. Os remédios eram fórmulas produzidas na farmácia local, ou
pelo próprio médico.
Em 1945, chega a Monte Alegre o Dr. Paulo Rios Fernandes, para aumentar
a equipe médica local. Este foi designado para atender principalmente os operários
que construíam a fábrica, em Harmonia, enquanto que o Dr. Marcolla cuidava dos
operários da área florestal.
Em 1946, um contrato entre os médicos e a empresa Klabin deu origem à
ORMASA – Sociedade Monte-Alegrense de Saúde, que seria, a partir de então,
responsável pelo sistema de saúde. A ORMASA constrói em Harmonia um hospital,
6

SCHECHNER, Leonardo. Depoimento ao Centro de Documentação e Memória de Klabin. Rio de Janeiro, Nov.
1991.
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o qual a princípio era de madeira e possuía 40 leitos. Posteriormente, o engenheiro
Max Staudacher prepara um projeto para a construção de um novo prédio, agora
em alvenaria, com 80 leitos.
Em 1947, é criada a Assistência Social Florestal, que fazia o controle da
saúde e assistência à natalidade, do operário e seus dependentes.
O operário florestal (contratado por empreiteiro) possuía o mesmo direito do
funcionário da Klabin, quanto à assistência médica. Para que o operário fosse
internado no hospital da ORMASA, e recebesse o atendimento necessário (clínica
geral, cirurgia, assistência obstétrica e pediátrica), era preciso que o Departamento
Florestal emitisse um memorando solicitando o atendimento médico para aquele
operário ou dependente, e este seria enviado ao hospital.
A partir de 1950, a ORMASA contrata a Sra. Diná Ribas Woitas, parteira
autodidata que já atuava como tal, em Jaguariaíva, para atender principalmente a
área florestal. Devido a extensa área da Fazenda, seu trabalho foi árduo, como
conta sua filha Rosi Woitas Munhoz:
“... Tinha dias que ela chegava em casa coberta de pó ... Ela atendia
toda a Fazenda Monte Alegre ... o acampamento chamava por
telefone ou rádio e ela ia atender aquela pessoa ... fazia os exames.
... via que o parto iria demorar, ela voltava, pois não podia ficar ... ela
só ficava se estivesse quase na hora de nascer o nenê ... ela atendia
muito parto ... tinha mês que ela atendia de 40 a 42 partos.”
(MUNHOZ, 1998)

Na década de 60 são contratados mais médicos para compor o corpo clínico
da ORMASA. Nesta mesma década chega à Cidade Nova a Família Feitosa, sendo
que um de seus integrantes, Dr. Aulino Feitosa, constrói a Casa de Saúde Dr.
Feitosa, hospital com capacidade para 150 leitos, e que não possuía nenhum
vínculo, quer com a ORMASA ou com a Klabin, aumentando assim a oferta de
assistência médica à região.
A medicina preventiva sempre esteve presente na estrutura de saúde de
Monte Alegre. Primeiramente ela era realizada pelo Departamento Feminino de
Assistência Social de Monte Alegre, criado em meados da década de 40 por
Horácio Klabin, e que tinha, primeiramente, a função de auxiliar as mulheres
grávidas durante sua gestação, com a entrega de enxovais às mais necessitadas e
encaminhamento à ORMASA para receberem assistência médica. No início, esse
auxílio era destinado unicamente aos familiares dos empregados que tinham
vínculo empregatício direto com a empresa; mas, a partir de 1948, essa assistência
foi estendida também aos operários de empreiteiros.
Na área florestal, esse trabalho era árduo, pois existia cerca de 80
7
acampamentos empreiteiros, com cinco a vinte ranchos cada um, localizados
próximos ao corte ou plantio das árvores, onde as assistentes sociais tinham que
visitar como conta Rosi Woitas Munhoz, que trabalhou nesta função a partir de
1965:
“... A gente visitava os acampamentos ... para ver a higiene das
7

Rancho: casa feita rusticamente de tábuas não cipilhadas, coberta de sapê, com uma porta na frente e outra
atrás, com janela ou não.
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casas, ver se tinha pessoa doente, aí a gente fazia curativo, aplicava
injeção se fosse necessário, cortava o cabelo, tirava bicho-de-pé ...
fazia trabalho de enfermagem e assistência social ... a gente
ensinava os trabalhos manuais, como bordar, costurar, cozinhar ... a
fazer horta ... a importância dos alimentos ...” (MUNHOZ, 1998)

O atendimento médico era realizado então pelo Dr. Idezides Rodrigues
Rezende, que havia chegado a Monte Alegre em 1957, e que atendia toda a área
florestal. (SCHECHNER, 1991; MARCOLLA, 1991, MARCOLLA, 1009,
FERNANDES, 1993a, FERNANDES, 1993b; MUNHOZ, 1998)
3.2. O início das mudanças continuam
Se uma empresa for vista como uma entidade destinada à troca e circulação
de bens e serviços, e que isso só pode ser fruto da atividade de um grupo de
pessoas destinada a atender às expectativas de outras pessoas, então pode-se
concordar com a afirmação de um dos profissionais que atuou dentro do sistema
médico de Monte Alegre:
Pode-se deduzir que o tratamento dos problemas relacionados com a
saúde e o bem estar social da comunidade trabalhadora, pode ser
feito na mesma linha em que se desenvolve o atendimento desses
mesmos aspectos de uma macro comunidade, como a população de
um Estado ou País. (COSTA, 1987, p. 02)

Dentro dessa linha de pensamento, a empresa Klabin, a partir da década de
70, procurou desenvolver uma política global de saúde, agregando os diferentes
aspectos de natureza ocupacional e assistencial, ou seja, um trabalho de medicina
social e comunitária.
A dispersão geográfica das populações que exercem as suas atividades de
trabalho na área florestal, as dificuldades de transporte, aliadas ao baixo rendimento
no trabalho, e a própria falta de esclarecimento levando ao grande número de
queixas banais, constituíam nas principais dificuldades de se estabelecer um
programa assistencial a essas populações.
Visando minorar esses obstáculos, a partir de 1975, inicia-se uma verdadeira
revolução social na área florestal da empresa, com a organização de cinco núcleos
habitacionais, estrategicamente localizados dentro da Fazenda Monte Alegre, com
uma distância média de 15 quilômetros do núcleo administrativo central (Lagoa).
Essas comunidades foram munidas de toda infraestrutura social e de saneamento
básico, constituindo-se assim em verdadeiras “minicidades”, com escola,
supermercado, igreja, clube social, área de lazer, e posto de atendimento médicosocial.
Com a instalação dos postos médicos foi necessário o treinamento de
atendentes de enfermagem, como conta a agora atendente de enfermagem Rosi
Woitas Munhoz:
“As escolhidas para o serviço de atendente de enfermagem fizeram
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primeiro um curso de coleta de material para a prevenção de câncer,
em Londrina, mais três meses de treinamento no hospital de
Harmonia e Telêmaco Borba para aprender a fazer sutura, curativos,
usar bisturi e anestesia.” (MUNHOZ, 1998)

Chega a década de 80, e as mudanças continuam acontecendo. Agora o
setor florestal já conta com dois médicos para atender seus trabalhadores, e iniciase a chamada Medicina Delegada, que de início não possui apoio legal, mas que
pouco tempo depois recebe respaldo do Pró-rural e da Organização Mundial da
Saúde. Essa prática de medicina consiste na delegação de função médica à
pessoal para-médico devidamente instruído e treinado, representado pelas
enfermeiras e auxiliares de enfermagem. As enfermeiras realizam a primeira
abordagem ao paciente, procurando resolver os casos mais simples (que são a
grande maioria), através da administração de recursos terapêuticos
medicamentosos ou ambulatoriais, encaminhando aos médicos somente aqueles
casos que não estiverem capacitadas a assumir. Após ministrar o tratamento, as
enfermeiras têm um prazo médio de 3 dias para obter uma melhora importante ou
regressão completa dos sintomas, caso contrário deverá encaminhar o paciente
para o atendimento médico. Obedecendo a uma escala semanal pré-fixada, cada
posto médico recebe a visita do médico duas a três vezes por semana, quando
então são monitorados aqueles casos atendidos através da medicina delegada
(COSTA, 1987).
O Serviço Médico/Social da área florestal inicia a década de 90 com uma
nova equipe de profissionais e uma estrutura bem definida. Com a atuação de uma
equipe multidisciplinar, desenvolve um amplo programa de saúde, que atinge o
trabalhador e seus dependentes. Esta equipe presta seus atendimentos por meio de
uma rede de saúde, conforme preconiza a Organização Mundial da Saúde, em três
níveis:
1º Nível: Rede de postos (4) situados nos núcleos habitacionais de Antas, Km-28,
Mandaçaia e Rio Branco, onde uma enfermeira e auxiliares de
enfermagem prestam os cuidados básicos de saúde. Estes postos são
visitados conforme escala prévia por médicos e dentistas da empresa.
2º Nível: Dois centros médicos, odontológicos e sociais localizados estrategicamente
(Lagoa e Telêmaco Borba), equipados de forma a atender problemas de
maior complexidade. Nestes dois centros, médicos e dentistas atendem
em tempo integral.
3º Nível: Hospital próprio da empresa, operado e administrado por organização
especializada para onde os casos que não puderam ser resolvidos nos
níveis anteriores são encaminhados. (COSTA, 1987; MUNHOZ, 1998;
BLOOD, 1996)
4. HISTÓRIAS DO COTIDIANO DA SAÚDE EM MONTE ALEGRE
4.1. As epidemias
Mesmo com o trabalho árduo da equipe médica, não foi possível evitar o
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aparecimento de diversas doenças como o surto de malária , em 1945, como conta
o enfermeiro Rodrigo Bodogosky:
“Deu uma epidemia que até as árvores tremiam... Então, eles
abriram um hospital de emergência perto de onde era o CAMA, hoje
um escritório da Klabin... naquele hotel, Hotel Central – foram
internados cerca de 800 doentes ... Então, vinham carregados de
doentes ... descarregavam e levavam outra turma que estava melhor
...” (BODOGOSKY, 1991)

O Brasil atravessava as dificuldades de uma guerra mundial e,
consequentemente, Monte Alegre sentiu o problema de perto, com a falta de
medicamentos para combater a malária. Sendo assim, durante toda a noite o corpo
9
médico produzia em seu ambulatório em Harmonia cápsulas de quinino ,
medicamento este que seria distribuído na manhã seguinte aos mais de 2.500
trabalhadores, que construíam a usina hidrelétrica em Mauá, e a barragem em
Harmonia. Esse procedimento era acompanhado de perto pelo Dr. Luiz Vieira, que
instituiu a “lei” de que, ou o operário tomava o medicamento, ou perderia o seu
emprego.
O surto de malária durou cerca de um ano, e só foi controlado com a ajuda
do Departamento Nacional da Malária, que se utilizou dos produtos DDT e BHC,
pulverizado-os sobre as águas paradas, meio este onde se prolifera o mosquito
transmissor da doença.
Em 1947 foram registrados cerca de 86 casos de febre tifóide, doença
infecciosa, contagiosa, devido a um bacilo especial (bacilo de Eberth), caracterizada
pela elevação cíclica da temperatura do corpo, por transtornos nervosos e
intestinais, e por erupção de manchas rosadas lenticulares, a qual foi tratada com
êxito, com uma fórmula criada pelo Dr. Marcolla.
Em 1949 ocorreram muitos casos de paralisia infantil, doença que provoca a
inflamação da medula espinhal e ataca principalmente crianças na fase da primeira
infância. Preocupados com a doença, o Dr. Marcolla pede ajuda a Samuel Klabin,
que manda vir dos Estados Unidos um lote de 4.500 doses da vacina Sabin, sendo
Monte Alegre o primeiro local do Brasil a receber esta vacina, cujas doses foram
utilizadas em cerca de 2.200 crianças, sendo assim controlada a doença.
Em 1955, suspeitou-se da ocorrência de febre amarela silvestre, a qual
causa, na forma grave, febre altíssima e vômito negro. Para que fosse comprovado
este surto, foram coletadas amostras de fígado dos mortos enterrados no cemitério
de Harmonia, as quais eram enviadas posteriormente à São Paulo para análise.
Quando foi realmente detectada a doença, o então Ministro da Saúde, Horácio
Laffer, enviou representantes da Fundação Rockefeler para vacinar toda a
população de Monte Alegre, que na época eram cerca de 20.000 pessoas.
A partir do final da década de 50 não foram registrados nenhum outro grande
surto que tenha ocorrido na Fazenda Monte Alegre. Esse fato talvez se deva ao
aprimoramento do sistema de saúde implantado pela empresa. (BODOGOSKY,
8

Malária: doença infecciosa provocada pela picada de mosquitos pertencentes a diversas variedades de
Anopheles.
9
Quinino: também conhecido como Sulfato de Quinina – Que é um alcalóide da quina, da quina-amarela e de
outras plantas congêneres, cristalino, branco, purulento, usado como antimalárico e antipirético.
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1991; MARCOLLA, 1991; MARCOLLA, 1998; FERNANDES, 1993b)
4.2. Dia a dia: pacientes/corpo clínico
O Dr. Leonardo Schechner recorda seu primeiro paciente em Monte Alegre,
que encontrou em uma de suas rondas: era um homem quase nu, deitado numa
mesa, e muitas pessoas ao redor dele. O homem estava sendo medicado com
chás, o que estava lhe deixando muito inchado e com muitas dores. O médico deulhe morfina e removeu-o para a casa grande da Fazenda Velha, mesmo
enfrentando objeções dos familiares do paciente. Durante a noite, com a medicação
o doente desinchou, e ao final de uma semana estava curado, pois seu problema
era renal. Os familiares do paciente ficaram espantados com a melhora repentina,
pois não sabiam o que era um médico; sua saúde era monitorada apenas por
curandeiros. Daquele dia em diante as pessoas da região passaram a respeitar e
acreditar nos ensinamentos do jovem médico. (SCHECHNER, 1991)
Já o Dr. Marcolla lembra que existiam muitos casos de fraturas em Monte
Alegre, e, como não havia ortopedistas, não se realizavam cirurgias nesta área.
Para evitar que seus pacientes ficassem com braço, mão ou perna tortos, devido a
sequelas de fraturas, projetou e um amigo seu da fábrica construiu alguns
aparelhos em aço inoxidável para reabilitação de fratura de fêmur, braço e dedos;
estes aparelhos foram utilizados com sucesso por longo tempo. (MARCOLLA, 1998)
Ao longo de sua carreira, recorda-se com carinho de alguns partos:
“... Eu fiz a primeira cirurgia (cesariana) aqui em 1945, em Lagoa ...
junto com o Dr. Libânio (Castro), que trouxe o material cirúrgico
esterilizado.
... Os materiais, pano cirúrgico e avental foram fervidos num panelão
no Hotel Lagoa ... numa escola, na mesa de uma professora.”
“... Fui chamado para atender uma parturiente em Ortigueira ...
possuía apenas uma rua com aproximadamente quarenta casas de
madeira ... o trabalho se mostrou difícil e longo, pois era uma
paciente de primeiro parto ... fui eu e dona Clara (parteira) ... cheguei
lá mais ou menos às oito horas da manhã ... ficamos lá, cuidando da
paciente durante toda a noite ... saímos de lá no outro dia, mais ou
menos às dez horas da manhã ... estava cheio de gente lá fora,
aguardando o desfecho do trabalho ... eles diziam: ou essa criança e
essa mulher saem vivos daqui, ou vocês saem mortos ... Quando
nasceu, eu queria que você visse o tiroteio que deu lá fora ...
estavam festejando o nascimento da criança ... aquelas balas
poderiam ser para mim e dona Clara, caso o parto não fosse bem
sucedido.” (MARCOLLA, 1998)

Lembra ainda com nostalgia, o relacionamento do médico com a
comunidade:
“Era uma família só... você era chamado para atender o avô de uma
pessoa ... o filho dele, a mulher ... então, você era sempre o mesmo
médico ... você os conhecia mais que os próprios familiares ... meu
maior orgulho é ter 250 afilhados ... É isso que deve voltar no país: o
médico de família.” (MARCOLLA, 1991)
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O enfermeiro Rodrigo Bodogoske, recorda-se da dificuldade no transporte
dos pacientes mais graves à Curitiba:
“O doente tinha que ser levado para Curitiba: o Sr. Tito levava às 5h
da manhã para chegar lá às 20 horas... quando chovia tinha que
levar picareta, machado, corrente e corda para puxar o carro.”
(BODOGOSKE, 1991)

A auxiliar de enfermagem, Rosi Woitas Munhoz, recorda-se de um fato
pitoresco:
“Uma época nós orientávamos as mocinhas, sobre menstruação, o
perigo de uma gravidez... a gente fazia uma reunião e pedia para as
mães se retirarem, para não constranger as mocinhas, e explicava
tudo direitinho, o funcionamento da reprodução... um dia, numa
destas reuniões no Km-09, eu estava dando uma destas palestras,
havia um operário que ficou ouvindo a palestra, escondido... na
reunião seguinte, as mães estavam diferentes, e nos disseram:
nossos maridos não querem mais que nossas filhas participem
destas reuniões, pois vocês ensinam coisas pior que mulher de zona
ensina... a chefia mandou embora este empregado”. (MUNHOZ,
1998)

E desabafa:
“... Foi uma vida dedicada ao trabalho... era um trabalho muito
gratificante, a gente aprendeu muita coisa, ajudou muito... dá
saudades...” (MUNHOZ, 1998)

Dentro desse mesmo espírito pioneiro, o Dr. Rezende, como todos
conheciam, dedicou mais de trinta anos de sua vida à saúde de Monte Alegre e
também deixou sua marca amiga, como se constata pelo trecho desta crônica
histórica, escrita por um lagoano nato:
“... E como uma cantiga de ninar, as lembranças entoando dentro de
nossos corações o bom doutor caminhava para o Posto de Saúde. A
todos seu sorriso estava sempre pronto, para todos ele tinha tempo.
Para seu grande amigo e pai “Deus” suas horas eram dedicadas. E a
igreja era a continuação de sua casa. Não perdia missa.
Na murada de sua casa sempre tinha tempo para trocar um dedo de
prosa com quem passava. Muita coisa viu, muitas lágrimas de seus
olhos escorreram... mas o sorriso também era algo que ele nunca
abandonava, para qualquer dor ele dava um jeito e de “rural” lá ia ele
para os acampamentos ver seus pacientes.
As dores eram curadas, o remédio fazia sua parte e a palavra amiga
do bom doutor terminava de completar o trabalho...” (MIKULIS, 1997,
p. 44)

Quando da implantação do Programa de Fitoterapia em Monte Alegre, a
equipe médica enfrentou alguns problemas devido à falta de informação da
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população.
Como os medicamentos eram produzidos à base de álcool, a comunidade
evangélica do local realizou grande campanha contrária a utilização dos
medicamentos, como relata a farmacêutica Loana Johansson:
“... Na igreja os pastores colocavam que a Klabin estava fazendo
medicamentos com cachaça... então ficou muito tempo o nome do
fitoterápico como sendo o medicamento temperado com álcool na
empresa. Então nós tivemos que fazer todo o processo de
conscientização novamente, em cima destas comunidades, trazendo
os pastores até o laboratório, passando slides dentro da igreja, para
que eles vissem como que era produzido, que o álcool era
necessário, e levamos também vários medicamentos de origem
sintética cuja base também seria álcool, para explicar a eles que o
nosso álcool é um álcool especial, que é um álcool que é feito para
extração de medicamentos mesmo, e que ele não é cachaça, que o
pessoal não estava se embebedando para tomar o medicamento...”
(JOHANSSON, 1993)

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
“A história humana não se desenrola apenas nos campos de batalha
e nos gabinetes presidenciais. Ela se desenrola também nos quintais
entre plantas e galinhas, nas ruas de subúrbios, nas casas de jogos,
nos prostíbulos, nos colégios, nas usinas, nos namoros de esquinas.
Disso eu quis fazer a minha poesia. Dessa matéria humilde e
humilhada, dessa vida obscura e injustiçada, porque o canto não
pode ser uma traição à vida, e só é justo cantar se o nosso canto
arrasta as pessoas e as coisas que não tem voz”.
(Ferreira
Gullar)

Tentando resgatar cinquenta anos de história da estrutura de saúde de uma
comunidade privada, pode-se perceber uma das molas mestras para o rápido
desenvolvimento desta região: o espírito de luta e a perseverança do ser humano.
Ao se conversar com alguns dos pioneiros, ainda vivos, percebe-se o orgulho
deles, em terem participado do projeto de construção, não só de um complexo
papeleiro, mas, principalmente, na construção de uma cidade, na construção de sua
própria existência.
Descobrimos que todo o projeto da empresa pesquisada só obteve sucesso
porque homens e mulheres, das mais variadas culturas, níveis de instrução e social,
tomaram para si a responsabilidade de construir o futuro. Muitos refugiados de
guerra encontraram em Monte Alegre a chance de reconstruir suas vidas em
harmonia e segurança. Trabalhadores de diversos locais do Brasil tiveram ali a
oportunidade de formar seus lares, e aprender uma ocupação profissional.
Entre os moradores mais antigos da cidade de Telêmaco Borba, é comum
ouvir histórias de homens e mulheres que possuem vinte ou trinta anos passados a
serviço dessa empresa. Pessoas que vieram para “experimentar” o lugar, como
dizem alguns, e que aqui constituíram família, criaram os filhos, ajudaram a
construir uma cidade e hoje seguem felizes, com a sensação de dever cumprido.
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Sempre foi difícil para a autora, neta de pioneiros, entender o porquê do
apego de seu avô ao passado de trabalho na empresa. Hoje fica um pouco mais
fácil, pois entende que a luta do dia a dia, as dificuldades passadas ao lado do
companheiro de trabalho, que também era seu vizinho, faziam com que todos
formassem uma grande família. Até mesmo o sistema de saúde das primeiras
décadas deixa isto bem claro, o qual era marcado pelo médico de família, e no
paternalismo explícito da empresa. Sabe-se perfeitamente que esta ideologia foi
copiada da era Vargas, que muita influência teve em Monte Alegre, mas também
não se pode negar que foi fator benéfico para os que ali residiam, pois era muito
melhor trabalhar quando havia a certeza de que a família estava confortavelmente
instalada em uma casinha, por mais humilde que fosse, e que estava assistida em
suas necessidades básicas.
Com o passar dos anos, a política econômica do Brasil mudou, e a estrutura
médico-social de Monte Alegre acompanhou a evolução. Atualmente o paternalismo
cedeu lugar à parceria.
Ao olhar para o passado é inevitável a comparação com o presente.
Percebe-se então que as relações humanas mudaram. Não cabe aqui analisar se
isso é bom ou ruim. Cabe apenas a constatação da mudança.
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ANÁLISE DA EVASÃO ESCOLAR EM UM CICLO DO ENSINO MÉDIO
NO NÚCLEO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE TELÊMACO BORBA –
PR
Cristiane Maciel Soares1 e Ronaldo Mendes Evaristo 2

Área de Concentração: Educação
Grupo de Trabalho: Educação: Metodologias e Mídias II
RESUMO
Neste artigo é analisado um ciclo do Ensino Médio com o objetivo de investigar a
taxa de evasão escolar nos colégios estaduais abrangidos pelo Núcleo Regional de
Educação (NRE) de Telêmaco Borba no Estado do Paraná. Este estudo tem
abordagem quantitativa com alvo em sete municípios, a saber: Curiúva, Imbaú,
Ortigueira, Reserva, Sapopema, Telêmaco Borba e Ventania. A coleta de dados
referente ao número de matrículas em cada anodo Ensino Médio nos anos de 2014,
2015 e 2016, assim como o número de concluintes do Ensino Fundamental em
2013, foi realizada a partir de informações publicadas pelo Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e pela Secretaria Estadual
de Educação do Paraná (SEED). Após a análise, se verifica que, apesar do
progresso que a educação básica brasileira vem apresentando, o problema da
evasão escolar na região se conserva entre os jovens. Não tem causa única e
fechada, isto é, são diversos fatores, internos e externos a escola, que influenciam
no número de evadidos. Desta forma, a estrutura escolar precisa ser repensada,
pois está longe de atender as expectativas que os jovens depositam na escola.
Palavras-chave: Evasão Escolar. Ensino Médio. Telêmaco Borba.

ABSTRACT
In this article we analyze a cycle of High School with the objective of investigating the
rate of school dropout in the state colleges covered by the Regional Nucleus of
Education (NRE) of Telêmaco Borba in the State of Paraná. This study has a
quantitative approach with target in seven counties, namely: Curiúva, Imbaú,
Ortigueira, Reserva, Sapopema, Telêmaco Borba and Ventania. The collection of
data regarding the number of enrollments in each year of High School in the years
2014, 2015 and 2016, as well as the number of graduates of Middle School in 2013,
was based on information published by the National Institute forEducational Studies
and Research “Anísio Teixeira” (INEP) and the Secretary of Education of Paraná
(SEED). After the analysis, it is verified that, despite the progress that the brazilian
basic education has been presenting, the problem of school dropout in the region is
conserved among the young people. It has no single and closed cause, that is, there
1
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are several factors, internal and external to the school, that influence the number of
evaded students. In this way, the school structure needs to be rethought, since it is
far from meeting the expectations that young people place in school.
Keywords: School Dropout. High School.Telêmaco Borba.

1. INTRODUÇÃO
Na contramão do avanço escolar, no que se refere à universalização de oferta
da educação básica, o abandono escolar preocupa com elevados índices, que nos
últimos anos vem crescendo assustadoramente. A evasão escolar é um tema de
grande importância, discutido por diversos pesquisadores da educação, sendo que
seu maior índice, seu ápice, se encontra no Ensino Médio.
São diversas as causas que pesam para que a evasão aconteça, não
havendo causa única e fechada. Segundo os pesquisadores Pinto (2007), Lopes
(2015), Batista (2009), Simões (2011), Silva e Santos (2015), Gonçalves (2008) e
Pinto (2014), os fatores que mais influenciam são de natureza socioeconômica, a
reprovação escolar, falta de interesse na educação escolar, escolas pouco atrativas,
conteúdo complexo, inserção no mundo do trabalho, pouco ou nenhum incentivo dos
pais ou responsáveis, professores desmotivados e por muitas vezes sem formação
adequada na área de atuação, violência, gravidez na adolescência, drogas e assim
por diante. Além disso, os maiores índices se encontram nas regiões mais carentes,
isto é, em colégios localizados nas periferias das cidades.
Os problemas futuros causados pela evasão escolar são imensos e vão
desde salários mais baixos, profissionais desqualificados, no que tange aos
professores. No que diz respeito aos estudantes, falta de perfil crítico e dependência
permanente de programas sociais de governo, até a respeito das instituições de
ensino, àqueles programas sociais gerados à gestão escolar, visto que, os recursos
destinados a investimentos em educação são dimensionados com base no número
de estudantes matriculados nas escolas.
Neste trabalho, procura-se identificar se há evasão escolar Núcleo Regional
de Educação (NRE) de Telêmaco Borba. Se sim, qual é o índice de evasão? E quais
são os possíveis elementos motivadores para tal evasão? Dessa forma, se
apresenta e se discute a taxa de evasão escolar em um ciclo do Ensino Médio
(2014, 2015 e 2016) nos sete municípios (Curiúva, Imbaú, Ortigueira, Reserva,
Telêmaco Borba e Ventania) abrangidos pelo NRE de Telêmaco Borba, no estado
do Paraná.
Não são investigados os motivos que levam à evasão escolar profundamente,
mas sim algumas reflexões com o intuito de perceber com maior clareza a situação
vivida pela região e motivar estudos futuros de caráter qualitativo relacionados ao
tema.
Aqui é adotada como abordagem metodológica a pesquisa quantitativa. Os
dados analisados foram coletados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e da Secretaria Estadual de Educação (SEED).
A análise se deu pela população matriculada em um ciclo do Ensino Médio na
região, sendo desconsiderados os estudantes matriculados nos cursos
profissionalizantes integrados ao Ensino Médio.
Na sequência, este artigo apresenta três seções. Na seção 2, são abordados
aspectos metodológicos adotados na pesquisa. Na seção 3 são apresentados
alguns conceitos relacionados à evasão escolar, bem como a discussão que o tema
proporciona. Além disso, os resultados são discutidos a luz da literatura discutida. E
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por fim, na seção 4 são traçadas algumas conclusões.
2. METODOLOGIA
Com o intuito de atingir os objetivos propostos pela pesquisa, a metodologia
desdobrou-se em dois momentos. No primeiro momento utilizou-se de pesquisas
bibliográficas através de buscas em livros e artigos científicos, com o intuito de
fundamentar e conhecer a literatura.
No segundo momento empregou-se a abordagem quantitativa, tendo como
alvo de estudo os municípios atendidos pelo núcleo regional de Telêmaco Borba,
isto é, Curiúva, Imbaú, Ortigueira, Reserva, Sapopema, Telêmaco Borba e Ventania.
A pesquisa foi realizada a partir de microdados do INEP e da SEED. Foram
analisados os anos de 2013, 2014, 2015 e 2016. Assim, são apresentados os dados
sobre os alunos que já concluíram o Ensino Fundamental (séries finais) em 2013 e
os alunos matriculados em cada uma das séries do Ensino Médio (2014-2016). Não
foram considerados os matriculados nos cursos profissionalizantes.
Os dados foram tratados estatisticamente e organizados em tabelas e
gráficos para melhor visualização e discussão dos resultados. De acordo com esses
grupos de dados é proposta uma relação que permite responder às questões
levantadas pela pesquisa.
3. DESENVOLVIMENTO
Os debates que norteiam a questão da evasão escolar nos anos finais da
educação básica no Brasil, segundo Pinto (2007) são conduzidas por dois pontos: a
quem se destina e quais são as finalidades. O Ensino Médio é destinado aos jovens
de 15 a 17 anos como etapa final da educação básica e tem suas finalidades
firmadas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (BRASIL,1996).
O Ensino Médio é um nível de ensino configurado como a última etapa da
educação básica. Sua oferta é obrigatória, gratuita e com duração mínima de três
anos. Tem por objetivo a formação geral básica e o aprofundamento dos
conhecimentos adquiridos no Ensino Fundamental. Além disso, visa à preparação
para o mundo do trabalho, além de fornecer uma formação enquanto cidadão crítico.
Conforme o artigo 35 da LDB.
Art. 35. O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração
mínima de três anos, terá como finalidades: I – a consolidação e o
aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental,
possibilitando o prosseguimento de estudos; II – a preparação básica para o
trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo, de modo a
ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação
ou aperfeiçoamento posteriores. (BRASIL, 1996)

A meta de número três do Plano Nacional da Educação (PNE, 2014 -2024)
estabelece a universalização do atendimento escolar para a população de 15 a 17
anos e a elevação da taxa de matrículas no Ensino Médio para 85%. Em 2014, o
número de matrículas no Ensino Médio no Paraná foi de 63,3%, em contrapartida a
taxa de evasão no mesmo ano foi em torno de 7,8%, de acordo com o INEP (2014).
Isso mostra que ainda há um caminho longo para que se alcance a meta
estabelecida em 2024.
A taxa de evasão está em destaque nas mais diversas discussões sobre o
Ensino Médio, sendo apontada como um problema que recebe atenção particular. O
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Ministério da Educação (MEC) define a evasão escolar como sendo “a saída
definitiva do curso de origem sem conclusão, ou a diferença entre ingressantes e
concluintes, após uma geração completa”.
De acordo com Lopes (2015) “a evasão escolar é um problema que envolve o
processo de ensino/aprendizagem e afeta o rendimento e a permanência do
educando na escola”.
Para que seja possível entender a evasão é preciso compreender quais são
os motivos que dão origem a essa questão. Batista (2009) enfatiza que um dos
fatores determinantes para o abandono escolar é o ingresso no mundo do trabalho.
No Brasil, muitos jovens e crianças abandonam a escola para ingressarem
no mercado de trabalho. Para estas pessoas a prioridade não é a educação,
mas a própria sobrevivência. (BATISTA, 2009)

Além disso, também são apontadas em sua pesquisa a falta de motivação
dos alunos e professores que muitas vezes não possuem a formação especializada
na área de atuação, tornando o ensino enfadonho e conduzido para o senso comum.
E ainda, os familiares que não cumprem com seu dever determinado na Constituição
de 1988, que diz em seu artigo 205 “A educação, direito de todos e dever do Estado
e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade”
(BRASIL, 1988).
O fracasso escolar ou reprovação são elementos motivadores da evasão,
como reconhece Gonçalves (2008) ao analisar os trabalhos de (KLEIN, 1995;
FLETCHER, 1997).
..., a evasão escolar estava fortemente associada à reprovação, no sentido
de que após sucessivas reprovações as crianças abandonavam a escola.
Estudiosos associam os problemas da evasão e da repetência à baixa
qualidade do ensino. Assim, ultimamente tem havido uma ampliação do
volume de trabalhos visando avaliar a qualidade do ensino no país.
(GONÇALVES, 2008, p. 4)

É possível mensurar o abandono escolar pelos sistemas de ensino, fazendo
um levantamento dos estudantes matriculados em um determinado ano e os que
deixaram as escolas antes do término do ano letivo. Na passagem de um ano letivo
para o outro também pode ser observado esse abandono, verificando os estudantes
que concluíram o ano letivo, mas que não se matricularam no próximo ano. Essas
variações mostram a taxa de evasão escolar.
Assim, Silva e Santos (2015) afirmam que:
O abandono escolar é uma medida de desempenho (ou rendimento) das
unidades escolares e dos sistemas de ensino, que verifica qual a proporção
de alunos matriculados no ano letivo, deixou a escola antes que o ano letivo
fosse encerrado. (...) Os que não fazem a travessia de um ano para o outro,
independente de terem abandonado a escola, ou de terem sido aprovados
ou não na série anterior, são alunos evadidos do sistema, ou seja, não se
matriculam no ano seguinte tendo estado matriculados no ano anterior.
(SILVA E SANTOS, 2015, p.3)

Diante desse cenário, Pinto (2014) ressalta que “um dos principais motivos
dessa evasão é a falta de adaptação da escola ao mundo de hoje, assim, é preciso
saber lidar com grupos diferentes, porque o acesso foi ampliado e diversificado.” A
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escola não se mostra atrativa, não chama a atenção dos jovens, é uma escola fora
de contexto.
Sabendo dessa problemática o MEC propõe um documento orientador
chamado Ensino Médio Inovador (EMI) que vem sendo debatido desde 2009.
Simões (2011) afirma que o objetivo deste programa é encorajar redes estaduais de
educação a elaborar ações visando à renovação do ensino médio, para que o
currículo se harmonize com a realidade dos estudantes, que se torne interessante e
seja significativo.
A intenção é estimular as redes estaduais de educação a pensar novas
soluções que diversifiquem os currículos com atividades integradoras, a
partir dos eixos trabalho, ciência, tecnologia e cultura, para melhorar a
qualidade da educação oferecida nessa fase de ensino e torná-la mais
atraente. (SIMÕES, 2011, p.120).

O autor ainda ressalta que o documento proposto aborda debates conceituais
sobre o nível de Ensino Médio e propõe renovar e proporcionar uma nova
identidade. Dessa forma o autor discorre que:
O Programa Ensino Médio Inovador enfatiza que a identidade do ensino
médio se define na superação do dualismo entre propedêutico e
profissionalizante, ganhando identidade unitária, ainda que assuma formas
diversas e contextualizadas. Entende que a base unitária implica articular
trabalho, ciência, tecnologia e cultura, na perspectiva da emancipação
humana, de forma igualitária para todos os cidadãos. (SIMÕES, 2011,
p.120)

As discussões sobre o Ensino Médio Inovador são vastas e estas ressaltam
ainda mais a importância da comunidade escolar na construção do currículo que
melhor se adapta a realidade vivenciada e aos anseios dos estudantes. Portanto
pensar em um currículo ou em propostas pedagógicas que sejam atraentes para os
“jovens de hoje” torna-se uma tarefa complexa sem a participação ativa dos
mesmos.
Corroborando com essa linha de raciocínio Souza, Reis e Santos (2015),
apontam que
Trabalhar com jovens – com sua multiplicidade cultural – requer um
conhecimento de suas expectativas para que a escola possa ser um
ambiente de pertencimento desses sujeitos e consiga explorar toda sua
potencialidade, não somente em sua função pedagógica, mas também
como local de sociabilidade, de afetos e de desenvolvimento de seres
humanos conscientes de si mesmos e de sua relação com os outros
(SOUZA, REIS e SANTOS, 2015. p. 8).

De acordo com a perspectiva que a literatura ilustra, os moldes em que é
ofertado o Ensino Médio e a educação básica como um todo precisa ser repensada
sob a ótica dos contemplados.
Logo o desdobramento dessa pesquisa apresenta também a finalidade de
proporcionar reflexões sobre os índices de evasão no NRE e fomentar os estudos
nesta área.
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3.1 Discussões dos Resultados
Os resultados aqui discutidos são oriundos do Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e da Secretaria Estadual de
Educação (SEED), com o intuito de determinar o índice de evasão em um ciclo do
Ensino Médio.
Atentando para a Tabela 1, na qual apresenta o número de estudantes que
concluíram o Ensino Fundamental no ano letivo de 2013 dos setes municípios que o
NRE de Telêmaco Borba abrange. Esses dados nos mostram a demanda mínima de
estudantes para a última etapa da educação básica, o Ensino Médio.
Tabela 1 - Estudantes com Ensino Fundamental completo em 2013.
Municípios

Ensino Fundamental concluído em 2013

Curiúva
Imbaú

197
214

Ortigueira

360

Reserva

459

Sapopema
Telêmaco Borba
Ventania

88
1031
124
TOTAL

2473

Fonte: SEED e INEP - Novembro de 2016.

A partir dos dados apresentados na Tabela 2, é possível perceber que há uma
pequena diferença no número de matrículas, pois é maior do que os concluintes do
Ensino Fundamental. Portando percebe-se que há discrepância quando os dados
das tabelas 1 e 2 são confrontados.
Assim entende-se que nem todos os estudantes que concluíram o Ensino
Fundamental em 2013 tenham se matriculado no Ensino Médio em 2014 (evasão
acontecendo antes do Ensino Médio), assim como, pode ser que estudantes com
idade fora da faixa de 15 a 17 anos, que retomaram a educação básica, ou ainda,
estudantes que ficaram retidos no primeiro ano, somando com a demanda de 2013.
Tabela 2 - Número de matrícula no 1º, 2º e 3º anos do Ensino Médio.
Municípios

2014 (

)

2015

2016 (

)

Percentual de evadidos (

Curiúva

210

172

176

16,2%

Imbaú

200

182

133

33,5%

Ortigueira

349

318

274

21,5%

Reserva

546

437

349

36,1%

Sapopema
Telêmaco Borba
Ventania

119
1046
143

104
810
119

89
682
99

25,2%
34,8%
30,8%

2613

2142

1802

31,0%

TOTAL

)

Fonte:SEED e INEP - Novembro de 2016.

De acordo com os dados apresentados nas Tabelas 1 e 2, é possível
determinar o índice de evasão de cada município e do NRE. Como os dados do

IV Encontro de Pesquisa e VIII Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 26 e 27 de
outubro de 2017

INEP são obrigatoriamente agregados, não é possível acompanhar a evasão
individual dos estudantes. O cálculo da taxa de evasão referente aos três anos do
ensino médio é dado por
=

× 100,

(1)

onde
é a taxa de evasão,
é o número de matrículas no primeiro ano
(matriculados em 2014 no 1º ano) e
é o número de matrículas no último ano
(matriculados em 2016 no 3º ano).
A taxa de evasão nesse ciclo do Ensino Médio no NRE de Telêmaco Borba é
de 31,0%, representando 811 estudantes que não concluíram a educação básica em
2016.
Figura 1 - Gráfico de número de matrículas por município.

Fonte: própria (2016)

A Figura 1 nos proporciona uma melhor visualização do decaimento do
número de matrículas por série do Ensino Médio nestes municípios. Observa-se que
o número de matrículas sofre uma diminuição considerável do 1º ano para o 2º ano,
representado pelo ano de 2014 para o ano de 2015, totalizando 471 estudantes que
não avançaram para o 2º ano.
Ao atentar para passagem do 2º para o 3º ano (entre 2015 e 2016) são 338
estudantes que não conseguiram prosseguir, ou seja, estavam matriculados no 2º
ano, mas não progrediram para o 3º ano. Os questionamentos que surgem ao
levantar esses dados são: Onde estão esses estudantes que estavam matriculados
no ano anterior? Por que não conseguiram avançar e concluir as etapas no tempo
certo?
Os dados revelam uma estimativa preocupante do índice de evasão no NRE
de Telêmaco Borba (31%). As principais causas que pesam sobre a evasão de
acordo com Silva e Santos (2015) são o nível socioeconômico, o desinteresse dos
estudantes nesse formato de escola/educação, a iniciativa de introduzir-se
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precocemente ao mundo do trabalho, o distanciamento da família no incentivo dos
estudos e a participação ativa da comunidade escolar. Reconhecendo também a
presença de problemas como gravidez na adolescência, drogas, violência entre
outros.
Outro ponto a ser levado em consideração é a reprovação, o fracasso escolar
que traz indícios de desestímulo ao estudante em continuar os estudos. Gonçalves
(2008) discorre sobre a temática enfatizando que após sucessivas reprovações o
estudante acaba abandonando a escola. E complementa dizendo que “a reprovação
está justamente relacionada com a evasão escolar e também está diretamente
ligada a baixa qualidade do ensino”.
Estes apontamentos tentam responder as questões levantadas para que se
faça possível entender quais podem ser os motivos para a evasão de 31,0%, visto
que a conclusão desse nível de ensino pode proporcionar melhores condições do
mundo do trabalho, permite avançar na carreira acadêmica, além da preparação
para a vida em sociedade e o exercício da cidadania de forma crítica.
4. CONCLUSÃO
Diante o desdobramento do presente estudo, tornou-se possível a
investigação do índice de evasão escolar no Ensino Médio no núcleo regional de
Telêmaco Borba-PR e a reflexão sobre as possíveis causas. Entretanto, a pesquisa
não permite afirmar quais são as causas determinantes para a evasão escolar nesta
região, mas contribui para o entendimento das possíveis causas e fomentam
algumas as discussões sobre o tema.
Os indicadores e o cenário observado neste estudo corroboram com o
objetivo de pesquisa, mostrando que a região apresenta um índice muito alto de
evasão escolar no Ensino Médio, manifestando a falta de significado de tal nível de
ensino na vida dos estudantes dessa região ou o desinteresse por essa etapa que
não os dá o vislumbre de melhoria econômica e social.
Dada a importância do tema, torna-se necessário dar um olhar diferenciado a
esse nível de ensino. As políticas públicas que, além de buscar a universalização do
ensino, devem dar maior ênfase à qualidade da educação ofertada, buscando
atender as necessidades de cada comunidade escolar, com o intuito de amparar
esses estudantes evadidos e reverter esse quadro alarmante da educação brasileira.
E também é preciso pensar a estrutura social e as desigualdades socioeconômicas
que são fatores importantes para evasão escolar.
Nesse sentido, o estudo da temática abordada é válida, uma vez que apoia-se
na premissa de que a evasão escolar no Ensino Médio e demais níveis de ensino é
um grave problema social. Portanto, a pesquisa vem inclusive com a finalidade de
incrementar as discussões de uma estrutura de educação e produção social que
ainda não se repensou.
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UMA REFLEXÃO SOBRE O PRAGMATISMO DO ENSINO DE
LITERATURA NO ENSINO MÉDIO
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Área de Concentração: Educação
Grupo de Trabalho: Educação: metodologias e mídias

RESUMO
Nas últimas décadas, o ensino de literatura tem sido alvo de inúmeras críticas.
Muitos professores e pesquisadores da área não hesitam em afirmar que o ensino
de literatura é um problema crítico dos currículos escolares brasileiros. Sobre a
problemática relação entre escola e literatura, o professor Edmir Perroti, da
Universidade de São Paulo, observa que ela nunca foi fácil pelo fato de a escola ser
pragmática e estar voltada à transmissão do saber acumulado. O pragmatismo
também aparece como vilão nas críticas de outros professores, transformando-se no
principal motivo do fracasso no ensino de literatura, devido a escola privilegiá-lo em
vez de priorizar a fruição literária, que procura despertar o gosto pela leitura. Nesse
sentido, pretende-se nesse artigo, por meio de uma pesquisa bibliográfica,
apresentar uma reflexão sobre as razões desse pragmatismo que tem prejudicado o
ensino de literatura no Ensino Médio, a partir do confronto entre dois elementos
importantes que norteiam o ensino da leitura literária: os documentos oficiais do
Ministério da Educação e da Secretaria de Estado da Educação do Paraná, e os
livros didáticos disponibilizados pelo Governo Federal, por meio do Programa
Nacional do Livro Didático (PNLD).
Palavras-chave: Ensino de literatura; Ensino Médio; Documentos oficiais; Livros
didáticos.

ABSTRACT
In the last few decades, the teaching of literature has been the focus of much scrutiny
and criticism. Many researchers and professors alike have willingly come forth
expressing their views on the current handling of the subject as being a critical flaw in
Brazilian school curriculums. Professor Edmir Perroti, from São Paulo University, has
stated that literature education has always been a complicated matter, given the
excessively pragmatical approach schools use in the conveying of swaths of hard,
cumulative knowledge. Pragmatism features prominently in the criticism of many
other professionals on the subject as well, identifying it as the primary villain in the
failure of literature education, as it is emphasized above all else in the current
approach to teaching, to the neglect of more nuanced methods centered on the
creation of lifelong reading habits and enjoyment. It is the purpose of this
communication, then, to provide a reflection regarding the main reasons for the
1
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adoption and maintenance of this stifling, pragmatism-centered approach to high
school literature education by means of a bibliographical survey on the subject,
based on comparisons and analysis of the two guiding elements for reading and
literature education: the Ministry of Education’s official documents and Paraná State
Secretariat of Education’s documents, as well as textbooks supplied by the Federal
Government by means of the National Textbook Program (PNDL, for its Portuguese
abbreviation).
Keywords: Teaching of literature; High School; Official documents; Textbooks.

1. INTRODUÇÃO
A literatura é uma manifestação artística, uma arte que tem a palavra como
matéria-prima. Ou seja, sendo uma obra de arte, ela é, conforme teoriza Gerard
Genette (apud. JOUVE, 2012), um objeto estético intencional, um artefato com
função estética. Nesse sentido, pelo fato de ter a linguagem como matéria-prima, o
texto literário se caracteriza pelo predomínio da Função Poética, que, conforme a
teorização feita por Roman Jakobson (2007), é centralizada na mensagem,
revelando recursos imaginativos criados pelo emissor, valorizando-se as palavras e
suas combinações semânticas e sintáticas, por meio de uma linguagem metafórica,
afetiva, sugestiva, conotativa.
A literatura é também um fenômeno da linguagem resultante de uma
experiência existencial/social/cultural. Por isso, por meio dela temos contato com
um conjunto de experiências vividas pelo homem sem que seja preciso vivê-las.
Segundo o crítico literário Afrânio Coutinho:
A literatura é, assim, a vida, parte da vida, não se admitindo que
possa haver conflito entre uma e outra. Através das obras literárias,
tomamos contato com a vida, nas suas verdades eternas, comuns a
todos os homens e lugares, porque são as verdades da mesma
condição humana. (COUTINHO, 1978, p.10)

Para o crítico literário Antonio Candido (1999, p. 105), a literatura enquanto
objeto artístico se constitui no paradoxo: como "a necessidade universal de dar
forma à fantasia para compreender melhor a realidade". Nesse sentido, ele a define
de um modo amplo, de forma a contemplar vários gêneros textuais que dão vazão à
fantasia do ser humano:
Chamarei de literatura, da maneira mais ampla possível, todas as
criações de toque poético, ficcional ou dramático em todos os níveis
de uma sociedade, em todos os tipos de cultura, desde o que
chamamos folclore, lenda, chiste, até as formas mais complexas e
difíceis de produção escrita das grandes civilizações.
Vista desse modo a literatura aparece claramente como
manifestação universal de todos os homens em todos os tempos.
Não há povo e não há homem que possa viver sem ela, isto é, sem a
possibilidade de entrar em contato com alguma espécie de
fabulação. Assim como todos sonham todas as noites, ninguém é
capaz de passar as vinte quatro horas do dia sem alguns momentos
de entrega ao universo fabulado. (...) Ela (a literatura) se manifesta
desde o devaneio amoroso ou econômico no ônibus até a atenção
fixada na novela de televisão ou na leitura seguida de um romance.
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Ora, se ninguém pode passar vinte quatro horas sem mergulhar no
universo da ficção e da poesia, a literatura concebida no sentido
amplo a que me referi parece corresponder a uma necessidade
universal, que precisa ser satisfeita e cuja satisfação constitui um
direito. (CANDIDO, 2011, p. 176-177)

Nesse sentido, Candido elege a Função Psicológica como a principal função
da literatura, pois ela desperta emoções, distrai, alegra e comove, provocando a
catarse e a reflexão. Assim a Função Psicológica é definida como a necessidade
universal de ficção e fantasia que o ser humano possui, ao lado de outras
necessidades vitais como a alimentação e o repouso. Dessa forma, a obra literária é
uma das possibilidades de satisfação dessa necessidade humana, juntamente com
outras modalidades de arte e objetos culturais.
A ligação entre fantasia e realidade faz com que a obra literária seja também
"a representação de uma dada realidade social e humana" (CANDIDO, 1972), e por
conta disso ele também vê na literatura uma força humanizadora, entendendo por
humanização:
... o processo que confirma no homem aqueles traços que reputamos
essenciais, como o exercício da reflexão, a aquisição do saber, a boa
disposição para com o próximo, o afinamento das emoções, a
capacidade de penetrar nos problemas da vida, o senso da beleza, a
percepção da complexidade do mundo e dos seres, o cultivo do
humor. A literatura desenvolve em nós a quota de humanidade na
medida em que nos torna mais compreensivos e abertos para a
natureza, a sociedade, o semelhante. (CANDIDO, 2011, p. 182)

Nesse processo de humanização, a leitura do texto literário enquanto objeto
artístico paradoxal que une "a necessidade universal de dar forma à fantasia para
compreender melhor a realidade", nos possibilita conhecer melhor a nós mesmos e
aos outros, numa prática de alteridade que nos leva à tolerância tão cara ao convívio
social e humano, num processo de “incorporação do outro em mim sem renúncia da
minha própria identidade”, pois no exercício da literatura, podemos ser e viver como
outros e ainda assim sermos nós mesmos, conforme afirma Rildo Cosson (2014, p.
17). Nesse sentido, observa Nelly Novaes Coelho (2010, p. 16) que “os estudos
literários estimulam o exercício da mente, a percepção do real em suas múltiplas
significações, a consciência do eu em relação ao outro, a leitura do mundo em vários
níveis...”.
No entanto, embora o estudo literário tenha uma grande importância para a
formação do ser humano, o ensino de literatura no Brasil, especialmente no Ensino
Médio, tem sofrido severas críticas em razão da metodologia adotada nos livros
didáticos distribuídos pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), que
privilegia o estudo da história da literatura por meio de uma abordagem pragmática e
voltada à transmissão do saber acumulado, em vez de priorizar a leitura direta e
integral da obra literária que permite a fruição literária, que por sua vez pode
despertar o gosto pela leitura.
Essa metodologia, segundo muitos professores, tem levado ao fracasso do
ensino de literatura no Ensino Médio, afastando os alunos das obras literárias e
deixando de formar o aluno leitor e o aluno crítico.
Dessa forma, pretende-se, neste artigo, apresentar uma reflexão sobre as
razões desse pragmatismo que tem prejudicado o ensino de literatura no Ensino
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Médio, a partir do confronto entre dois elementos importantes que norteiam o ensino
da leitura literária: os documentos oficiais do Ministério da Educação e da Secretaria
de Estado da Educação do Paraná e os livros didáticos disponibilizados pelo
Governo Federal, por meio do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD).
2. METODOLOGIA
Foi realizada uma pesquisa bibliográfica envolvendo a leitura de textos sobre
o ensino de literatura, leitura dos documentos oficiais do Ministério da Educação
(Parâmetros Curriculares Nacionais: Ensino Médio, PCN+ Ensino Médio,
Orientações Curriculares para o Ensino Médio) e da Secretaria de Estado da
Educação do Paraná (Diretrizes Curriculares da Educação Básica), e leitura e
análise do livro didático Novas palavras, de Emília Amaral, Mauro Ferreira do
Patrocínio, Ricardo Silva Leite e Severino Antônio Moreira Barbosa, um dos livros
didáticos disponibilizados pelo Governo Federal mais utilizados nos últimos anos
pelas escolas brasileiras que ofertam o Ensino Médio.

3. AS CRÍTICAS AO ENSINO DE LITERATURA
Nas últimas décadas, o ensino de literatura tem sido alvo de inúmeras críticas
em relação à ineficiência de seus métodos. Parece que há uma unanimidade na
afirmação corrente de que a “literatura é mal ensinada na escola”. As metodologias
adotadas pelos professores e o sistema formal de ensino da escola não estão
conseguindo conduzir de maneira eficiente o ensino da literatura. Nesse sentido,
Santa Inês Pavinato Caetano (2001, p. 97) não hesita em afirmar que “o ensino da
literatura é considerado um problema crítico dos currículos escolares brasileiros.”
Sobre essa relação tensa e desequilibrada entre escola e literatura, Edmir
Perroti (1990) observa que elas nunca foram fáceis pelo fato de a escola ser
pragmática e estar voltada à transmissão do saber acumulado. O pragmatismo
também aparece como vilão nas críticas de outros autores, transformando-se no
principal motivo do fracasso no ensino de literatura, devido a escola privilegiá-lo em
vez de priorizar a fruição literária, que procura despertar o gosto pela leitura. Nesse
sentido, segundo Edmir Perroti (1990, p. 16), “... o problema específico – e talvez
mais difícil – da literatura na escola é da fruição literária – ou não – dentro ou a partir
da sala de aula, dada a existência da mencionada tensão permanente entre a
natureza do processo escolar e do processo de fruição estética.
A opinião de Regina Zilberman vai ao encontro da observação feita por Edmir
Perroti:
Compete ao ensino da literatura não mais a transmissão de um
patrimônio já constituído e consagrado, mas a responsabilidade pela
formação do leitor. (...) Raramente a escola se preocupa com a
formação do leitor. Seu objetivo principal consiste na assimilação,
pelo aluno, da tradição literária, patrimônio que ele recebe pronto e
cujas qualidades e importância precisa aceitar e repetir. Supõe-se
que atingida essa meta, o estudante transforme-se num apreciador
da literatura e saiba escolher com segurança os melhores livros.
(ZILBERMAN, 1990, p.49)

Neusa Ceciliato de Carvalho também tece suas críticas à metodologia de
ensino da literatura no Brasil:
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... o aluno lê para analisar personagens, o tempo, o espaço, o
narrador, ou a rima, o ritmo, as figuras de linguagem do poema; ou, o
que é mais comum, lê para fazer um resumo da obra. Ou, ainda, lê
para fins gramaticais. Em todos os casos, a leitura tem sempre um
fim pragmático: responder às perguntas objetivas dos encartes dos
livros. (CARVALHO, 1997, p. 9)

Dessa forma, o ensino de literatura se transformou na leitura literária com
finalidade pragmática, finalidade que se tornou mais importante que a própria
atividade de leitura. O que importa são as atividades que o aluno vai desenvolver
após a leitura, ou o conhecimento da história da literatura que vai adquirir por meio
do estudo das principais obras e autores e do momento histórico dos períodos
literários.
Desse modo, a escola, ao optar pela leitura pragmática, abre mão do diálogo
entre o aluno (leitor), a obra e o professor (mediador), e não deixa nenhum espaço
para a fruição literária: leitura prazerosa, desinteressada e despreocupada de
avaliações, e comprometida apenas com a emoção estética do texto. E isso tudo faz
com que a escola, em vez de formar leitores, que deveria ser seu principal objetivo,
alcance resultado inverso, afastando o aluno da obra literária. Vejamos a
observação de Vera Aguiar sobre a questão:
Do ponto de vista da formação do leitor, deve-se estar atento para a
distância existente entre o conhecedor e o consumidor de literatura.
Na verdade, a escola preocupa-se em transmitir ensinamento sobre
a literatura e não ensina a ler. A educação formal tem por objetivo
repassar dados sobre a história dos autores e das obras, cobrar
exercícios de análise de textos para emissão de juízos, buscando
fazer de todo leitor um conhecedor de literatura. O resultado, em
nosso contexto, é o fracasso: o aluno não se torna um especialista
nem se converte em leitor. (AGUIAR, 1996, p. 25)

Essa questão se torna extremamente crítica na passagem do Ensino
Fundamental para o Ensino Médio, onde há um declínio da experiência de leitura de
textos literários por parte dos alunos pelo fato de que no Ensino Médio se prioriza o
estudo da história da literatura em detrimento da leitura direta da obra literária,
conforme é bem observado nas Orientações Curriculares para o Ensino Médio:
Constata-se, de maneira geral, na passagem do Ensino Fundamental
para o Ensino Médio, um declínio da experiência de leitura de textos
ficcionais, seja de livros da literatura infanto-juvenil, seja de alguns
poucos autores representativos da literatura brasileira selecionados,
que aos poucos cede lugar à história da literatura e seus estilos.
Percebe-se que a literatura assim focalizada – o que se verifica
sobretudo em grande parte nos manuais didáticos do Ensino Médio –
prescinde da experiência plena de leitura do texto literário pelo leitor.
No lugar dessa experiência estética, ocorre a fragmentação de
trechos de obras ou poemas isolados, considerados exemplares de
determinados estilos, prática que se revela um dos mais graves
problemas ainda hoje recorrentes. (2006, p. 63)

O documento oficial tece uma crítica direta à forma como os livros didáticos
abordam o ensino de literatura no Ensino Médio, promovendo apenas o contato
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indireto do leitor com o texto literário por meio da leitura de trechos de obras
literárias e poemas isolados.
Nesse sentido, lembramos algumas observações sobre os livros didáticos
feitas pelo professor Hélder Pinheiro (2006), num artigo publicado há quase dez
anos que ainda soa atual à vista do modelo de ensino de literatura que encontramos
nos livros de hoje.
Quase todos esses livros apresentam um conteúdo comum: partem
do trovadorismo português (alguns se restringem à literatura
brasileira) até tendências contemporâneas de nossa literatura.
Alguns deles trazem também pequenas súmulas de literatura
portuguesa. (...)
(...)
Outra questão problemática no livro didático é o modelo seguido para
estudar literatura. Estuda-se mais história e não as obras em
particular. E que história da literatura se estuda? Quase sempre os
estilos de época na sua ordem cronológica. Não cabe aqui discutir
essa opção, mas discutir como ela se realiza nos livros didáticos.
Noutras palavras, a opção por ensinar história da literatura, muitas
vezes presa a uma abordagem cronológica/evolucionista, priva o
aluno de um estudo mais detido de um poeta, de um ficcionista ou
dramaturgo. Por eleger uma formação de caráter enciclopédico,
acaba-se por conhecer muito pouco cada obra, sobretudo no que ela
tem de singular. A poesia sai, quase sempre, prejudicada, porque as
obras não são estudadas em sua complexidade e sim como meros
exemplos de determinado estilo de época. (...)
(...)
Quando afirmei que o aluno terá acesso a quatro ou cinco liras, fui
otimista. O fato é que poucos autores chegam a cinco poemas.
Sabemos que o problema não é do autor de livros: eles têm espaço
delimitado e não podem ir além do que foi imposto. Portanto, o
problema parece ser do modelo de livro didático predominante.
(PINHEIRO, 2006, p. 106-113)

Concordamos inteiramente com as observações feitas pelo professor,
principalmente quando ele questiona o modelo seguido pelos livros didáticos para
ensinar literatura, no qual prioriza-se uma formação de caráter enciclopédico em
detrimento da leitura das obras literárias, de modo a não formar um leitor e sim um
conhecedor da história das literaturas brasileira e portuguesa.
4. O QUE DIZEM OS LIVROS DIDÁTICOS: UMA ANÁLISE DA COLEÇÃO NOVAS
PALAVRAS
Pelo fato de que o livro didático é considerado por muitos professores um dos
maiores vilões da falência do ensino de literatura no Ensino Médio, devido à sua
metodologia de ensino centrada no estudo da história da literatura, tomemos, para
exemplificação, a coleção Novas palavras, de Emília Amaral, Mauro Ferreira do
Patrocínio, Ricardo Silva Leite e Severino Antônio Moreira Barbosa, edição de 2010
da Editora FTD, um dos livros didáticos mais utilizados nos últimos anos nas escolas
brasileiras que ofertam o Ensino Médio.
Os três volumes que compõem a coleção são estruturados em três partes: 1)
Literatura; 2) Gramática; e 3) Redação e Leitura. A primeira parte, dedicada à
Literatura, apresenta-se com a seguinte divisão em capítulos:
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Volume 1: 1) Literatura: a arte da palavra; 2) O texto literário; 3) O
Trovadorismo; 4) O Humanismo; 5) Renascimento; 6) Quinhentismo brasileiro; 7) O
Barroco português; 8) O Barroco brasileiro; 9) O Neoclassicismo português; 10) O
Neoclassicismo brasileiro.
Volume 2: 1) O Romantismo em Portugal; 2) O Romantismo no Brasil; 3) A
prosa romântica brasileira; 4) O Realismo e o Naturalismo em Portugal; 5) O
Realismo e o Naturalismo no Brasil; 6) O Realismo psicológico de Machado de
Assis; 7) O Parnasianismo no Brasil; 8) O Simbolismo em Portugal; 9) O Simbolismo
no Brasil.
Volume 3: 1) O Pré-modernismo no Brasil; 2) As vanguardas artísticas
europeias e o Modernismo no Brasil; 3) Semana de Arte Moderna; 4) A primeira
geração modernista brasileira; 5) O Modernismo em Portugal e a poesia de
Fernando Pessoa; 6) A segunda geração modernista brasileira: poesia; 7) A
segunda geração modernista brasileira: prosa; 8) A terceira geração modernista
brasileira; 9) Tendências contemporâneas da literatura portuguesa; 10) Tendências
contemporâneas da literatura brasileira.
A própria estrutura do livro, cujos títulos dos capítulos são nomes de escolas
ou períodos literários (com exceção dos dois primeiros capítulos do Volume 1), já
deixa claro que o ensino da literatura se dá pelo método tradicional de ensino da
história literária, de forma enciclopédica, com a abordagem do contexto histórico,
características do período, vida e obra dos principais autores e fragmentos das
principais obras.
Todos os capítulos, com exceção dos dois já mencionados, apresentam uma
estrutura comum, com pequenas variações de capítulo para capítulo. Em geral, há
uma: 1) primeira leitura, que serve de introdução à escola literária; 2) um pouco de
história, onde aborda-se o contexto histórico de produção; 3) definição e as
características da escola literária; 4) biografia dos principais autores; 5) leitura de
fragmentos dos principais textos do período; 6) síntese dos conteúdos estudados; e
7) atividades.
Peguemos, como exemplo, o décimo capítulo do Volume 1 (O Neoclassicismo
brasileiro). Este capítulo é estruturado da seguinte forma:
1) Primeira leitura: sonetos de Cláudio Manuel da Costa acompanhados de
um verbete sobre o autor e de um pequeno glossário para cada um dos dois
poemas para facilitar a leitura. Seguem-se as sessões relacionadas, “Em tom de
conversa”, com sugestões para a discussão dos poemas lidos; “Releitura”, com
perguntas interpretativas; e “Comentário”, com observações dos autores do livro.
2) Um pouco de história: apresenta o contexto histórico do Brasil do século
XVIII, onde surge o Arcadismo ou Neoclassicismo brasileiro.
3) O Barroco mineiro: esclarece ao aluno que o Barroco mineiro, representado
principalmente pela figura de Aleijadinho, é um barroco tardio, que surge somente no
século XVIII e por isso é contemporâneo ao Neoclassicismo.
4) Leitura de imagem: apresenta imagens de igrejas barrocas mineiras,
esculturas e pinturas dos artistas plásticos Antonio Francisco Lisboa (Aleijadinho) e
Manuel da Costa Ataíde, acompanhados de um verbete sobre cada um deles.
5) Leitura: de um poema de Fernando Paixão (escrito em 1984) em
homenagem a Aleijadinho, seguido da seção “Releitura”, com perguntas
interpretativas.
6) As características do Neoclassicismo no Brasil, acompanhadas de uma
cronologia do período.
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7) A poesia lírica: apresenta um breve comentário sobre Claudio Manuel da
Costa, o iniciador do Neoclassicismo brasileiro, acompanhado da citação de suas
principais obras (Obras poéticas e Vila Rica); e também sobre Tomás Antônio
Gonzaga, enfocando, principalmente a relação dele com a adolescente Maria
Doroteia Joaquina de Seixas, inspiradora do poema Marília de Dirceu. Também
apresenta a citação de suas principais obras (Marília de Dirceu e Cartas chilenas),
seguida de um comentário sobre a autoria de Cartas chilenas, e sobre as
características e a estrutura de Marília de Dirceu.
8) Leitura: fragmentos de liras de Tomás Antônio Gonzaga. São apresentados
fragmentos das liras XXXIV e LXXXI do poema Marília de Dirceu, seguidos das
sessões “Releitura”, com perguntas interpretativas das duas liras; e “Comentário”,
com observações dos autores do livro sobre o poema.
9) A poesia épica: cita os três poemas épicos do período Neoclássico: Vila
Rica, de Claudio Manuel da Costa, O Uraguai, de José Basílio da Gama, e
Caramuru, de Frei José de Santa Rita Durão, apresentando comentários e leitura de
fragmentos de Uraguai I (A morte de Lindoia) e Caramuru. Uraguai é contemplado
com uma seção de “Releitura” com perguntas interpretativas, mas não há verbete
bibliográfico sobre o autor, ao contrário de Caramuru, que apresenta verbete sobre o
autor, mas não há seção de “Releitura”.
10) Síntese dos conteúdos estudados: uma síntese dos pontos mais
importantes do Neoclassicismo brasileiro, conforme a visão dos autores do livro.
11) Atividades: apresenta a leitura de um soneto de Cláudio Manuel da Costa
para o aluno responder às questões de 1 a 4, permeadas por um fragmento de
“Confidência do itabirano”, de Carlos Drummond de Andrade, com o qual os autores
sugerem um diálogo do soneto neoclássico. Depois são apresentados dois
fragmentos de Marília de Dirceu para responder à questão 5, e um fragmento de um
texto crítico de Sonia Salomão Khéde sobre Cláudio Manuel da Costa, que contém
uma quadra de um soneto do poeta, cuja leitura e interpretação é necessária para
responder às questões 6, 7 e 8.
Dessa forma, o ensino de literatura presente na coleção Novas palavras se dá
pelo método tradicional de ensino da história literária, de forma enciclopédica, com a
abordagem do contexto histórico, características do período, vida e obra dos
principais autores e fragmentos das principais obras.
5. O QUE DIZEM OS DOCUMENTOS OFICIAIS SOBRE O ENSINO DE
LITERATURA NO ENSINO MÉDIO
Isso posto, passemos a verificar o que dizem os documentos oficiais do
Ministério da Educação (MEC): Parâmetros Curriculares Nacionais: Ensino Médio
(PCNEM), PCN+ Ensino Médio e Orientações Curriculares para o Ensino Médio; e
da Secretaria de Estado de Educação do Paraná (SEED): Diretrizes Curriculares da
Educação Básica – Língua Portuguesa - sobre o ensino de literatura no Ensino
Médio, especialmente sobre as orientações metodológicas envolvendo a questão do
ensino literário realizado por meio da abordagem das escolas literárias e das
atividades pragmáticas dela decorrentes.
5.1. Parâmetros Curriculares Nacionais: Ensino Médio
Os Parâmetros Curriculares Nacionais: Ensino Médio (PCNEM) abordam a
questão de forma sucinta e vaga, ao incorporar o ensino de literatura, juntamente
com a gramática e a produção textual escrita, a uma perspectiva maior, à ampla
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área da linguagem (Linguagens, códigos e suas tecnologias), sem, no entanto,
aprofundar a reflexão e detalhar como deveria ser a abordagem do ensino literário,
fato que gerou a necessidade de futuras revisões do documento com orientações
mais claras dos procedimentos de ensino de literatura.
Apesar da vagueza, os PCNEM de Língua Portuguesa apresentam uma
crítica bem clara ao ensino de literatura com base na abordagem da história da
literatura, juntamente com a crítica ao ensino de Língua Portuguesa por meio do
estudo gramatical:
O estudo gramatical aparece nos planos curriculares de Português,
desde as séries iniciais, sem que os alunos, até as séries finais do
Ensino Médio, dominem a nomenclatura. Estaria a falha nos alunos?
Será que a gramática que se ensina faz sentido para aqueles que
sabem gramática porque são falantes nativos? A confusão entre
norma e gramaticalidade é o grande problema da gramática ensinada
pela escola. O que deveria ser um exercício para o
falar/escrever/ler/melhor se transforma em uma camisa de força
incompreensível.
Os estudos literários seguem o mesmo caminho. A história da
literatura costuma ser o foco da compreensão do texto; uma história
que nem sempre corresponde ao texto que lhe serve de exemplo. O
conceito de texto literário é discutível. Machado de Assis é literatura,
Paulo Coelho não. Por quê? As explicações não fazem sentido para
o aluno (BRASIL, 2000, p. 16)

Dessa forma, o documento chama a atenção para a falta de sentido e objetivo
que essa metodologia de ensino traz, e apresenta como solução a integração da
literatura à área de leitura: “O estudo da gramática passa a ser uma estratégia para
compreensão/interpretação/produção de textos e a literatura integra-se à área de
leitura” (BRASIL, 2000, p. 18), mas não apresenta o modo como deveria ser essa
integração.
5.2. PCN+ Ensino Médio: Orientações educacionais complementares aos
Parâmetros Curriculares Nacionais
Os PCN+ Ensino Médio: Orientações educacionais complementares aos
Parâmetros Curriculares Nacionais (Linguagens, códigos e suas tecnologias) (2002),
seguindo a linha adotada nos PCNEM (2000) da integração da literatura à área de
leitura, apresenta o conceito de “desfrute (fruição)” como um dos elementos do
ensino, não apenas de obras literárias mas também de outros produtos culturais:
Trata-se do aproveitamento satisfatório e prazeroso de obras
literárias, musicais ou artísticas, de modo geral – bens culturais
construídos pelas diferentes linguagens – depreendendo delas o seu
valor estético. Aprender a representação simbólica das experiências
humanas resulta da fruição de bens culturais (BRASIL, 2002, p.67).

Seguindo esse conceito de ensino literário pautado no prazer
(desfrute/fruição) da leitura, aponta para uma relativização dos conteúdos
tradicionais muitas vezes excessivos, considerando que é mais significativo que “o
Ensino Médio dê especial atenção à formação de leitores, inclusive das obras
clássicas de nossa literatura, do que mantenha a tradição de abordar
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minuciosamente todas as escolas literárias, com seus respectivos autores estilos”
(BRASIL, 2002, p.71).
Nessa proposta de ensino, a literatura faz parte do tema estruturador “O texto
como representação do imaginário e a construção do patrimônio cultural”, descrito
do seguinte modo (BRASIL, 2002, p.74):
Competências gerais:
Representação e comunicação: confrontar opiniões e pontos de vista sobre
as diferentes manifestações da linguagem.
Investigação e compreensão: recuperar, pelo estudo do texto literário, as
formas instituídas de construção do imaginário coletivo, o patrimônio representativo
da cultura e as classificações preservadas e divulgadas, no eixo temporal e espacial.
Contextualização sociocultural: considerar a Língua Portuguesa como fonte
de legitimação de acordos e condutas sociais e como representação simbólica de
experiências humanas, manifestas nas formas de sentir, pensar e agir na vida social.
Competências específicas:
O funcionamento discursivo do clichê: recuperar, pelo estudo do texto
literário, as formas instituídas de construção do imaginário coletivo.
Preconceito, paródia: analisar diferentes abordagens de um mesmo tema.
Identidade nacional: resgatar usos literários das tradições populares.
5.3. Orientações Curriculares para o Ensino Médio
As Orientações Curriculares para o Ensino Médio (Linguagens, códigos e
suas tecnologias), publicadas em 2006, trazem uma reflexão bem aprofundada
sobre a literatura e orientações mais detalhadas de como deve ser o seu ensino,
preenchendo uma lacuna deixada pelos PCNEM e PCN+.
No início do documento há uma justificativa e uma crítica ao tratamento dado
à literatura pelos documentos anteriores, que incorporaram o ensino literário à área
da linguagem sem adentrar nos pormenores dessa integração.
As orientações que se seguem têm sua justificativa no fato de que os
PCN do Ensino Médio, ao incorporarem no estudo da linguagem os
conteúdos de literatura, passaram ao largo dos debates que o ensino
de tal disciplina vem suscitando, além de negar a ela a autonomia e a
especificidade que lhe são devidas. (BRASIL, 2006, p. 49)

Em seguida, estabelece uma conceituação do termo “literatura” e faz uma
reflexão sobre a importância do seu estudo no Ensino Médio, tendo por base o
histórico da disciplina, a função da literatura e o enunciado do inciso III. da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) nº 9.394/96, que diz que um dos
objetivos a ser alcançados no Ensino Médio é: “III) o aprimoramento do educando
como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da
autonomia intelectual e do pensamento crítico” (BRASIL, 1996), objetivo este que
seria alcançado por meio do ensino da literatura e das outras artes, pois estas
desenvolvem o humanismo e, consequentemente, a autonomia intelectual e o
espírito crítico do aluno.
Após a defesa do ensino da literatura no Ensino Médio, o documento faz uma
crítica severa à metodologia de ensino vigente que visa ao ensino da história literária
e não à literatura propriamente dita, promovendo um contato indireto do aluno com o
texto literário, fragilidade já apontada nos documentos anteriores, que dificultam o
cumprimento dos objetivos estabelecidos pelo inciso III da LDBEN nº 9.394/96.
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Para cumprir com esses objetivos, entretanto, não se deve
sobrecarregar o aluno com informações sobre épocas, estilos,
características de escolas literárias, etc., como até hoje tem ocorrido,
apesar de os PCN, principalmente o PCN+, alertarem para o caráter
secundário de tais conteúdos (...). Trata-se, prioritariamente, de
formar o leitor literário, melhor ainda, de letrar literariamente o aluno,
fazendo-o apropriar-se daquilo a que tem direito. (BRASIL, 2006,
p.54)

Dessa forma, o documento aponta para a necessidade do “letramento
literário” por meio da leitura direta de obras literárias: “... podemos pensar em
letramento literário como estado ou condição de quem não apenas é capaz de ler
poesia ou drama, mas dele se apropria efetivamente por meio da experiência
estética, fruindo-o” (BRASIL, 2006 p. 55). Assim, o ensino da literatura deve ter por
objetivo a formação do leitor literário e não mais o ensino da história da literatura.
Nesse sentido, o documento também traz uma reflexão sobre o declínio da
experiência de leitura de textos literários que ocorre na passagem do Ensino
Fundamental para o Ensino Médio, causado pela predominância do ensino da
história da literatura:
Constata-se, de maneira geral, na passagem do Ensino Fundamental
para o Ensino Médio, um declínio da experiência de leitura de textos
ficcionais, seja de livros da literatura infanto-juvenil, seja de alguns
poucos autores representativos da literatura brasileira selecionados,
que aos poucos cede lugar à história da literatura e seus estilos.
Percebe-se que a literatura assim focalizada – o que se verifica
sobretudo em grande parte nos manuais didáticos do Ensino Médio –
prescinde da experiência plena de leitura do texto literário pelo leitor.
No lugar dessa experiência estética, ocorre a fragmentação de
trechos de obras ou poemas isolados, considerados exemplares de
determinados estilos, prática que se revela um dos mais graves
problemas ainda hoje recorrentes. (BRASIL, 2006, p. 63)

Dessa forma, o documento tece uma crítica direta à forma como os livros
didáticos abordam o ensino de literatura no Ensino Médio, promovendo apenas o
contato indireto do leitor com o texto literário por meio da leitura de trechos de obras
e poemas isolados. Para a mudança desse quadro amparado em objetivos
pragmáticos, que não forma o leitor e o afasta do texto literário, o documento aponta
para a necessidade de se recuperar a dimensão formativa do leitor e que haja uma
revisão da função dos livros didáticos, para que eles incluam a leitura de livros
literários nas suas propostas didáticas e assim possam ajudar na formação do leitor
rumo à sua autonomia.
Esse quadro geral de deslocamentos só será revertido se se
recuperar a dimensão formativa do leitor, em processo iniciado no
Ensino Fundamental, que, no Ensino Médio, se perde em objetivos
pragmáticos, formulados, sobretudo, nos manuais didáticos, que,
mais para o mal que para o bem, vem tradicionalmente cumprindo o
papel de referência curricular para esse nível da escolaridade.
Acreditamos que os manuais didáticos poderão, a médio prazo,
apoiar mais satisfatoriamente a formação do leitor da literatura rumo
à sua autonomia. Se isso ocorrer, os livros didáticos deverão
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manifestar sua própria insuficiência como material propício para a
formação plena de leitores autônomos da literatura, ao incluir, nas
suas propostas, a insubstituível leitura de livros. (BRASIL, 2006, p.
64)

Desse modo poderia ser desfeita a lacuna no contato direto com a literatura
que há no Ensino Médio e assim seria possível atingir o caráter humanizador que a
literatura possui, que é um dos objetivos propostos na LBDEN nº 9394/96, para se
formar um leitor crítico na escola.
Para tanto, as atividades pragmáticas de “metaleitura” (estudo do texto, com
perguntas e respostas sobre as características do estilo do autor e da escola
literária) trazidas pelos livros didáticos devem ficar em segundo plano. Nesse
sentido, as Orientações Curriculares para o Ensino Médio sinalizam para a
necessidade de mudanças das orientações teóricas e metodológicas para o ensino
da literatura no Ensino Médio.
O documento também observa que a obrigação de estudar toda a linha do
tempo da história da literatura (do Trovadorismo à literatura contemporânea), deixa
as aulas chatas e, consequentemente, professores e alunos desmotivados, e
destaca alguns pontos positivos e simultaneamente negativos que essa prática de
ensino traz:
1. resolve o problema da seleção de obras, pois constitui um corpus
definido e nacionalmente instituído, mas elimina as peculiaridades
regionais; 2. resolve o problema da falta de preparação e de
conhecimento literário que possa existir entre professores, já que
esses lidam com a reprodução de uma crítica institucionalizada,
porém esse procedimento impede o professor de ser ele próprio um
leitor crítico e estabelecer suas próprias hipóteses de leitura para
abraçar as investidas mais livres de seus alunos na leitura; 3. permite
cobrir um tempo extenso, numa linha que vai do século XII ao século
XXI, destacando momentos reconhecidos da tradição literária, porém
tal extensão torna-se matéria para simplesmente decorar, e
características barrocas, românticas, naturalistas, etc. confundem-se
freneticamente, sem nada ensinar; 4. permite tomar conhecimento de
um grande número de títulos e autores, mas, em virtude da
quantidade e variedade, a leitura do livro é inviabilizada e entendida
como secundária; 5. permite ao aluno o reconhecimento de
características comuns a um grande número de obras, porém obriga
a obra a se ajustar às peculiaridades da crítica e não o contrário.
(BRASIL, 2006, p. 76)

Por fim, o documento reitera a proposta de que o ensino de literatura seja
realizado no Ensino Médio a partir da leitura direta da obra literária e não mais por
meio do ensino da história da literatura, observando que tal proposta não significa
um descarte da importância do contexto histórico-social e cultural em que a obra
literária foi produzida ou as particularidades do seu autor, mas sim uma inversão do
caminho tradicional, de forma que a obra literária ocupe o espaço central no
processo de ensino e o estudo das condições de produção fique subordinado a ela,
“considerando a história da literatura uma espécie de aprofundamento do estudo
literário, devendo, pois, ficar reservado para a última etapa do Ensino Médio ou para
os que pretendem continuar os estudos especializados.” (BRASIL, 2006, p. 77).
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A conclusão final trazida pelo documento é de que se trata de um problema
de currículo: “se quisermos que o aluno leia e considerarmos que esse é o meio
mais eficiente para ele conseguir o saber que a escola almeja, então é preciso
mudar o currículo, retirar dele o que é excessivo e não essencial. Torná-lo realmente
significativo para alunos e professores.” (BRASIL, 2006, p. 79).
Mudar o currículo significa mudar a metodologia de ensino de literatura dos
livros didáticos de Língua Portuguesa distribuídos pelo Programa Nacional do Livro
Didático (PNLD).
5.4. Diretrizes Curriculares da Educação Básica: Língua Portuguesa
A Secretaria de Educação do Estado do Paraná (SEED) tem sugerido, desde
2008, nos Fundamentos Teórico-metodológicos das Diretrizes Curriculares da
Educação Básica: Língua Portuguesa, “que o ensino da literatura seja pensado a
partir dos pressupostos teóricos da Estética da Recepção e da Teoria do Efeito”
(SEED, 2008, p.58), teorias que reivindicaram o reconhecimento da importância do
papel do leitor no processo de leitura literária.
... sugere-se, nestas Diretrizes, que o ensino da literatura seja
pensado a partir dos pressupostos teóricos da Estética da Recepção
e da Teoria do Efeito, visto que essas teorias buscam formar um
leitor capaz de sentir e de expressar o que sentiu, com condições de
reconhecer, nas aulas de literatura, um envolvimento de
subjetividades que se expressam pela tríade obra/autor/leitor, por
meio de uma interação que está presente na prática de leitura.
(SEED, 2008, p. 58)

Para a viabilização da utilização dessas duas teorias, é sugerido, nos
Encaminhamentos Metodológicos das Diretrizes, o Método Recepcional de Ensino
da Literatura, concebido pelas professoras Maria da Glória Bordini e Vera Teixeira
de Aguiar (1993), como metodologia adequada para o trabalho de ensino da
literatura nas escolas paranaenses.
Partindo dos pressupostos teóricos apresentados na Estética da
Recepção e na Teoria do Efeito, as professoras Maria da Glória
Bordini e Vera Teixeira de Aguiar elaboram o Método Recepcional, o
qual é sugerido, nestas Diretrizes, como encaminhamento
metodológico para o trabalho com a Literatura.
Optou-se por esse encaminhamento devido ao papel que se atribui
ao leitor, uma vez que este é visto como um sujeito ativo no processo
de leitura, tendo voz em seu contexto. Além disso, esse método
proporciona momentos de debates, reflexões sobre a obra lida,
possibilitando ao aluno a ampliação dos seus horizontes de
expectativas. (SEED, 2008, p. 74).

O Método Recepcional parte de leituras próximas do cotidiano do aluno,
leituras que fazem parte do seu horizonte de expectativas e, de forma gradativa, vão
sendo oferecidas outras leituras, com um grau de dificuldade maior, que por sua vez
vão lhe possibilitar a ruptura, o questionamento e a ampliação do seu horizonte de
expectativas, pois,
O leitor possui um horizonte que o limita, mas que pode transformarse continuamente, abrindo-se. Esse horizonte é o do mundo de sua
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vida, com tudo que o povoa: vivências pessoais, culturais, sóciohistóricas e normas filosóficas, religiosas, estéticas, jurídicas,
ideológicas, que orientam ou explicam tais vivências. (BORDINI,
AGUIAR, 1993, p. 87)

Para a aplicação do Método Recepcional em sala de aula, é necessário
obedecer cinco etapas:
1) Determinação do horizonte de expectativas:
Nesta etapa, o professor deve identificar qual é o horizonte de expectativas da
turma, ou seja, verificar qual o tipo de leitura pode agradar aos seus alunos. Para
isso, ele deve observar o comportamento dos alunos em relação a leituras
realizadas anteriormente, provocar discussões sobre o assunto para que eles se
manifestem sobre suas predileções, realizar entrevistas ou questionários ou ainda
verificar, na movimentação de títulos da biblioteca, quais obras são mais procuradas
por eles.
2) Atendimento do horizonte de expectativas:
Uma vez identificado o horizonte de expectativas da turma, o passo seguinte
é oferecer a leitura de uma obra literária que atenda esse horizonte e que possa
satisfazer essa necessidade em relação ao objeto (que os textos escolhidos
correspondam ao esperado) e às estratégias de ensino, que devem ser organizadas
“a partir de procedimentos conhecidos dos alunos e de seu agrado” (BORDINI,
AGUIAR, 1993, p. 88). Nesta etapa, segundo Bordini e Aguiar, o professor deve
oferecer textos cuja temática e composição sejam bastante procuradas pelos alunos,
seja na literatura ou em outros meios de expressão como música, televisão, histórias
em quadrinhos ou histórias folclóricas.
3) Ruptura do horizonte de expectativas:
Para o rompimento do horizonte de expectativas dos alunos, é necessário que
o professor ofereça a eles textos literários que apresentem maiores dificuldades de
leitura do que os anteriores, embora sejam semelhantes a estes em pelo menos num
aspecto, seja na temática, tratamento ou linguagem.
4) Questionamento do horizonte de expectativas:
O questionamento do horizonte de expectativas é o resultado da comparação
das atividades de leitura realizadas nas etapas de “atendimento do horizonte de
expectativas” e “ruptura do horizonte de expectativas”.
5) Ampliação do horizonte de expectativas:
Após a reflexão sobre as etapas anteriores, há uma tomada de consciência
pelos alunos de que as leituras realizadas não são apenas tarefas escolares, mas
também ajudam na ampliação de sua visão de mundo e, dessa forma, a literatura
pode trazer uma grande contribuição intelectual para o desenvolvimento do
indivíduo.
Com os alunos mais conscientes sobre a importância do processo de leitura
literária e do quanto isso é importante para o desenvolvimento intelectual, o
professor oferece, a seguir, a leitura de uma obra literária muito mais complexa que
as anteriores, que por sua vez possibilitará o reinício de todo o processo do método,
enriquecido com a participação ativa dos alunos.
6. DOCUMENTOS OFICIAIS X LIVROS DIDÁTICOS
Desse modo, os documentos oficiais, tanto do Ministério da Educação quanto
da Secretaria de Estado da Educação do Paraná, orientam que ensino de literatura
seja realizado no Ensino Médio com foco na formação do leitor por meio da leitura
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direta e integral da obra literária, e não mais por meio do estudo da história da
literatura.
No entanto, os livros didáticos disponibilizados pelo Governo Federal, por
meio do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), para a escolha das escolas
ainda se pautam pelo método tradicional de ensino da história da literatura, através
do estudo dos períodos literários com suas respectivas características e principais
autores e obras, em detrimento da leitura direta e integral de textos literários. Desse
modo, os livros didáticos disponibilizados para o Ensino Médio são incompatíveis
com um método de ensino de literatura focado na formação do leitor e na leitura
direta e integral da obra literária. Percebe-se assim uma grande divergência entre o
que dizem os documentos oficiais do MEC e os livros didáticos comprados pelo
próprio MEC, que impacta diretamente a qualidade do ensino de literatura no Ensino
Médio.
Conforme observamos, da maneira como a coleção Novas palavras foi
estruturada, não há outra alternativa ao professor que a utiliza senão ensinar a
história da literatura. A não ser que ele chegue ao extremo de se abdicar do livro
didático para as suas aulas. Dessa forma, o livro didático que tomamos como
exemplo não possibilita aos professores trabalhar a formação do leitor literário por
meio da leitura direta das obras literárias, como orientam os documentos oficiais,
pelo fato de que apresenta uma estrutura rígida que deve ser seguida para dar conta
dos conteúdos a serem estudados, que é a história da literatura por meio da
abordagem dos períodos literários, suas características e principais obras e autores
de cada período.
7. CONCLUSÃO
Para finalizar, lembramos algumas questões levantadas pelo professor
Hélder Pinheiro, que estão diretamente ligadas à conclusão a que se chegou nas
Orientações Curriculares do Ensino Médio, que apontou a necessidade de uma
mudança de currículo para que o ensino de literatura no Ensino Médio seja
significativo para o aluno e alcance o objetivo de formar o leitor:
Algumas perguntas me ocorrem: precisamos de livro didático de
literatura? Os livros didáticos de literatura, como estão, têm
contribuído para a formação de leitores de obras literárias? Não seria
mais rico, em vez de estudar literatura no Ensino Médio de um modo
atrelado ao viés historicista, ler as obras com os alunos? (PINHEIRO,
2006, p. 113)

Nesse sentido, há uma necessidade urgente de se reformular o ensino da
literatura no currículo do Ensino Médio, de forma a eliminar o seu caráter
enciclopédico e pragmático e torná-lo mais humanista, centrado no leitor e na leitura
de obras literárias. Talvez uma reformulação desse porte leve a uma perda de
espaço do estudo de literatura no currículo do Ensino Médio. Mas, a nosso ver, essa
possível perda da quantidade seria compensada pelo ganho da qualidade e utilidade
do ensino de literatura, e aí sim essa disciplina poderia realmente contribuir na
formação do aluno.
Com essa convicção, vemos com bons olhos as orientações contidas nos
documentos oficiais e esperamos que muito em breve elas estejam contempladas
nos livros didáticos disponibilizados às escolas pelo PNLD.
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RESUMO
O presente trabalho é apresentado com base em pesquisa exploratória com objetivo
de estudo de docentes sobre avaliação em educação á distancia no curso de pósgraduação em EAD. O referencial teórico baseia se em diferentes autores que
discutem avaliação da aprendizagem e educação à distância bem como modelos de
avaliação da modalidade de ensino presencial: Kenski, Ritzel, Ralph Taylor, Michael
Scriven, Regina Cazux, Daniel Stufflebeam. A pesquisa possui abordagem
qualitativa. As teorias da avaliação da aprendizagem da educação à distancia fazem
referencias para avaliação formativa os aspectos quantitativos ainda tem relevância
predominante na avaliação em EAD.
.
Palavras-chave: avaliação da aprendizagem, reflexão para docentes, educação à
distância.

ABSTRACT
This paper is presented based on exploratory research aiming to study on faculty
evaluation in distance education course will graduate in EAD. The theoretical
framework is based on different authors discuss assessment of learning and distance
education models and evaluation of the mode of classroom teaching: Kenski Kenski,
Ritzel, Ralph Taylor, Michael Scriven, Regina Cazux, Daniel Stufflebeam. The study
has a qualitative approach. Theories of learning evaluation of distance education
make reference to the quantitative formative assessment is still relevant in the
prevailing evaluation in EAD.
Key-words: assessment of learning, reflection for teachers, distance education.

1. INTRODUÇÃO
O presente trabalho é apresentado com base em pesquisa exploratória com
objetivo de estudo de docentes sobre avaliação em educação a distancia no curso
de pós-graduação em EAD. A avaliação da aprendizagem tem sido debatida cada
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vez com mais frequência no meio educacional seja nas instituições publicas ou
privadas, também no ensino presencial e em EAD. O foco do presente trabalho está
direcionado para EAD, onde o desafio dos envolvidos está fortemente baseado no
planejamento das propostas de avaliação do ensino também das instituições.
Na EAD o fato é de que a avaliação não pode ser copiada do modelo
presencial, devendo buscar avanços nos modelos pedagógica envolvida e na
sofisticada tecnologia aplicada. O objetivo geral deste artigo é amostrar a educação
a distância e seus processos de avaliação de aprendizagem.
No desenvolvimento do trabalho, primeiro apresentamos uma breve introdução
sobre a EAD e discorrer opiniões de vários autores do assunto. Na sequência
abordamos e discutimos sobre avaliação da aprendizagem em EAD com intuído de
provocar reflexões para o processo de avaliação.
2. METODOLOGIA
A pesquisa possuiu natureza qualitativa em relação aos temas tratados, foram
realizadas pesquisas em literaturas cientificas e em artigos técnicos. Do ponto de
vista do objetivo, este estudo classifica-se como exploratório e em relação aos seus
procedimentos técnicos como bibliográfico, com base de dados, foram utilizadas
dissertações, livros, artigos e periódicos que abordassem o assunto, além de
consulta a sites correlacionados a educação a distância e o processo de
aprendizagem (GIL, 1999; LAKATOS e MARCONI, 2000).
3. DESENVOLVIMENTO
Nas últimas décadas, a educação a distância tomou um novo impulso com a
integração de tecnologias tradicionais de comunicação como o rádio e a televisão
associados aos materiais impressos enviados pelo correio, o que favoreceu a
disseminação e a democratização do acesso à educação em diferentes níveis,
permitindo atender a grande massa de alunos.
3.1 Contextualização da educação a distância e reflexão da avaliação
A avaliação da aprendizagem é considerada um dos principais desafios dos
professores para verificar o nível de aprendizagem dos alunos. Para isto se utilizam
muitas vezes de mecanismos formais como testes, trabalhos, resenhas, exercícios
propostos, além de observações como a participação em sala de aula, perguntas
dirigidas, entre outras.
Educadores como Paulo Freire e Jussara Hoffman questionam a sua prática
no contexto da aprendizagem. Freire sempre se posicionou criticando as práticas
tradicionais de avaliação, chamando-as de “educação bancária”, Hoffman as
comparava como uma verdadeira “camisa de força”. Considerando o comparativo
destes educadores mencionados a educação a distância (EaD) possibilita a
oportunidade de escaparmos das velhas práticas nas relações de ensinoaprendizagem.
A educação a distância através do avanço das tecnologias eletrônicas de
comunicação e informação vem ganhando cada vez mais espaço e sua expansão
traz repercussões para a educação formal trazendo novos modelos de
aprendizagem e de avaliação, mudando paradigmas devido a implantação de novos
modelos de ensino e aprendizagem. Entretanto, a modalidade educacional em
ambientes virtuais, embora possua características particulares e se construa de
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novas possibilidades, espaços e tempos, não perde de vista a finalidade última dos
espaços educacionais, o desenvolvimento dos sujeitos e suas aprendizagens.
Portanto, longe de criar uma nova educação, as tecnologias se constituem em
possibilidades diferenciadas de fazer educação, nas quais é necessária a criação
de uma cultura pedagógica “que tenha compromisso com as autonomias do
professor, do aluno e da própria estrutura e organização da educação“ (KENSKI,
2006, p. 80).
Este avanço das tecnologias eletrônicas envolvendo a comunicação e
informação tem colocado cada vez mais a educação à distância. A expansão dessa
modalidade (EAD online) traz em seu bojo a necessidade de mudança nas formas
de pensar e fazer a educação, levando em consideração as mudanças
paradigmáticas necessárias à implementação do modelo de ensino e aprendizagem
baseados no uso das tecnologias.
A educação a distância é, por definição, um processo educativo em que a
aprendizagem é realizada com a separação física – geográfica e/ou temporal –
entre os participantes: aluno e professor, aluno e aluno. Esse distanciamento
implica em um processo de comunicação que possibilita a aprendizagem através de
um conjunto de recursos tecnológicos que ultrapassa a simples comunicação oral.
Em se tratando de Educação a Distância em ambientes virtuais, os processos e
ensino e aprendizagem ocorrem mediante o uso da internet, suas diferentes formas
comunicacionais e ferramentas síncronas e assíncronas.
Kenski (2008, p. 29) enfatiza que “as tecnologias alteram todas as nossas
ações, as condições de pensar e representar a realidade e, especificamente, no
caso particular da educação, a maneira de trabalhar as atividades ligadas à
educação”. Educar no contexto marcado por esse avanço requer repensar o fazer
docente em suas múltiplas dimensões, uma vez que novas demandas emergem e
exigem da escola, do professor, do aluno e da sociedade, saber lidar com essas
transformações, e utilizá-las a seu favor.
As tecnologias digitais de informação e comunicação disponíveis para o
oferecimento de cursos on-line não criaram, por elas mesmas, uma nova educação.
Longe disso. Qualquer tecnologia revolucionária pode ser subvertida e direcionada
(...) tecnologias não pensam, não elaboram estratégias pedagógicas, não
implementam ou aprimoram metodologias (KENSKI, 2006, p. 79).
Indo além, Kenski (2006) afirma que “os processos de interação e
comunicação no ensino sempre dependeram muito mais das pessoas envolvidas no
processo do que das tecnologias utilizadas, seja o livro, o giz, ou o computador e as
redes” (p.26). Na visão da autora, “é a maneira como essa tecnologia é utilizada
para a mediação entre professores, estudantes e a informação” que faz a diferença.
Ou seja, embora as tecnologias ofereçam novas formas de fazer a educação,
materializando-se em práticas pedagógicas, estas, ao mesmo tempo em que podem
criar novas possibilidades de ensino e de aprendizagem, podem, também,
reproduzir modelos existentes no ensino presencial.
Segundo a revista Educação em Revista a educação a distância pode atuar
nos seguintes campos da educação:
 Na democratização do saber: é fortemente apoiada na educação formal, sendo
que esta deve ter a condição mínima de oferecer a devida estrutura de
acesso à cultura e informação a milhões de pessoas;
 Formação e capacitação profissional: campo importante da educação a
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distância, pois é local onde habilitam profissionais de diversas áreas. Dessa
forma projetos voltados a áreas importantes recebem incentivo e apoio da
sociedade pela sua importância;
 Formação e capacitação profissional: campo importante da educação a
distância, pois é local onde habilitam profissionais de diversas áreas. Dessa
forma projetos voltados a áreas importantes recebem incentivo e apoio da
sociedade pela sua importância;
 Capacitação e atualização de professores: é outro campo que merece
destaque devido estar voltado aos professores já que são eles os
responsáveis pelo ensino e formação de nossos cidadãos. Além de capacitar
os professores, são necessários que se façam programas para a promoção
dos professores junto daqueles órgãos que fazem parte do contexto
educacional;
 Educação aberta e continuada: faz com que a educação seja expandida a
todos os horizontes. Tem um alcance geográfico e social gigantesco. Com
isso uma boa formação cultural é alcançada por aqueles menos
possibilitados de frequentarem as instituições formais de ensino;
 Educação para a cidadania: fazer com que obrigações cívicas por lei sejam
levadas até a educação à distância dando a oportunidade aos cidadãos
tomarem participação e conscientização do processo.
A expansão, abrangência e as possibilidades da modalidade educativa à
distância, passam, assim, a exigir renovações e reestruturações em suas formas de
organização, bem um modelo teórico-prático, que leve em consideração as suas
especificidades. Desse modo, essas questões têm gerado polêmicas e debates
intensos no âmbito educacional, tendo em vista a variedade de posicionamentos
teóricos dos estudiosos da área, bem como dos profissionais que atuam nessa
modalidade.
Nesse sentido, os Referenciais de qualidade em Educação a Distância
destacam que os debates a respeito da Educação a Distância, que acontecem no
País, sobretudo, na última década, têm oportunizado reflexões importantes a
respeito da necessidade de ressignificações de alguns paradigmas que norteiam
nossas compreensões relativas à educação, escola, currículo, estudante, professor,
avaliação, gestão escolar, dentre outros (BRASIL, 2007, p.7).
No contexto da aprendizagem o processo de construção do conhecimento
ocorre devido à interação do sujeito com o que ele conhece. Isso significa que, se
por um lado o conhecimento não está garantido pela simples transmissão de
informações, por outro, não se pode, ingenuamente, partir do princípio de que a
simples motivação ou disposição para aprender garantem o aprendizado. Tanto a
disposição do sujeito como a forma como o conhecimento aparece para ele
(exposição, videoconferência, apostila, objeto de aprendizagem) são fatores a
serem considerados. Mas o problema não termina por aí.
O conhecimento também não é fruto somente da justaposição do que o
sujeito traz com o que é apresentado a ele. É sempre uma construção nova, uma
nova interpretação que o sujeito traz a partir de sua experiência no processo
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ensino-aprendizagem, da significação (lógica e intuitiva) que o sujeito deu à
realidade com a qual se defronta. E este processo é essencialmente um processo
ativo.
Assim, a Educação a Distância tem se destacado, enquanto modalidade
educacional, sendo reconhecida legalmente e amplamente divulgada e
recomendada como alternativa para a formação das pessoas, nos diferentes níveis
educacionais, apresentando, ainda, uma série de vantagens e possibilidades
enquanto modalidade educativa. Entre estas destacamos:
 Atinge um grande público em diferentes regiões e contextos políticoeconômico-culturais;
 Favorece a formação de comunidades virtuais por áreas de interesse,
enquanto fator importante para dinamizar o aprendizado e colaborar na
construção de conhecimentos conceituais, atitudinais e procedimentais.
 Possui flexibilidade de horários ao permitir que cada participante planeje,
estruture e organize os seus horários para estudar, pesquisar, realizar
atividades, favorece o desenvolvimento da autonomia, e exige, ao mesmo
tempo, a disciplina dos sujeitos no processo de ensino e aprendizagem.
 Possibilita a utilização dos recursos tecnológicos de informação e
comunicação, favorecendo os processos de autoria e a construção do
conhecimento de forma global e articulada.
3.2 Avaliação da aprendizagem
Atualmente, a avaliação de aproveitamento estabelece uma importância maior
dos aspectos quantitativos sobre os qualitativos.
Avaliar qualitativamente significa valer-se não apenas de dados puramente
quantificáveis, que podem ser medidos e observados através de testes escritos e
orais, mas significa utilizar esses dados dentro de um quadro mais amplo,
enriquecido pelo envolvimento, comprometimento e experiência do professor que
avalia. Este julgamento torna-se mais global e profundo, no qual o aluno é visto
como um todo. Nesta avaliação, o aluno não é colocado numa escala, mas numa
determinada situação em relação às expectativas do professor e também dele
mesmo.
Sabe se que a avaliação é um dos elementos da prática educativa que mais
gera dificuldades, dúvidas e incompreensões.
Em se tratando de Educação na modalidade à distância, essas dificuldades
são ainda maiores, uma vez que, a base dos modelos avaliativos utilizados na
Educação a Distância são oriundos das experiências com a educação presencial,
dando origem, assim há uma série equívocos e contradições quando da
transposição direta dos modelos de avaliação de uma modalidade para a outra.
A avaliação do processo ensino-aprendizagem tem como objetivo verificar o
nível de aprendizagem dos alunos. Segundo Regina Cazux esta avaliação está
dividida em três funções e três modalidades de avaliações com propósitos distintos:
 A avaliação diagnóstica tem como função diagnosticar, é aquela avaliação
feita no início de um curso. Ela verifica a carência de presença de
conhecimentos, habilidades necessárias para adquirir novos conhecimentos.
Ela também serve para encontrar problemas de aprendizado buscando suas
causas.
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 A avaliação formativa tem como função controlar, esta é uma avaliação que é
feita durante o curso. Ela serve para verificar se os alunos estão atingindo os
objetivos estabelecidos. Com isso evita-se de seguir adiante sem o aluno
estar devidamente apto a prosseguir, podendo acarretar em maiores
problemas mais adiante. Esta modalidade também tem a função orientadora,
pois é nela que o aluno conhece seus erros e acertos e busca o estímulo
necessário para um estudo sistemático. Esta modalidade tem uma função
muito importante no processo de ensino aprendizagem, pois ela fornece o
feedback para alunos e professores como está o nível de aprendizagem do
aluno e com isso permitir que se faça um controle de qualidade de cada ciclo
do processo ensino-aprendizagem.
 A avaliação somativa é aquela que tem a função de classificar um aluno. Ela
faz com que o aluno seja classificado conforme níveis de aprendizagem préestabelecidos para classificar o aluno com a finalidade de promoção.
Segundo Ritzel, a cada dia que passa a educação a distância ganha força
pelos seus pontos positivos e vantagens sobre o ensino tradicional. Porém a
avaliação do processo ensino-aprendizagem hoje é o grande entrave para que a
educação a distância deslanche como método de educação.
Dessa forma a avaliação do processo ensino-aprendizagem tem um papel
fundamental neste meio.
É um fator considerado crítico na questão de credibilidade para o sucesso dos
ambientes de educação à distância. E assim como a educação a distância se
fortalece pelos seus formatos no ensino inovador é importante que a avaliação do
processo ensino-aprendizagem também ofereça algo que seja inovador, mesmo
que seja apenas considerado como uma avaliação do processo ensinoaprendizagem complementar, aquela que se utiliza de procedimentos
complementares.
3.3 Reflexões sobre avaliação
Avaliar desta forma, ou seja, qualitativamente, não é tarefa fácil. O professor
deixa de ser mero coletor de dados quantificáveis e torna-se alguém que utiliza sua
experiência, sua visão, interpretando os fatos dentro de um quadro referencial de
valores que fundamentam sua postura como educador.
Este quadro referencial de valores pode ser estabelecido a partir de
experiências, reflexões, estudos, análise de todos os professores, para que os
julgamentos feitos por eles sejam correntes e levem a uma situação mais justa para
o aluno.
A avaliação do processo ensino-aprendizagem foi conceituada de várias
formas. Vejamos como importantes estudiosos do assunto conceituam a avaliação
do processo diante de cada postura filosófica adotada: Segundo Ralph Taylordiz
que:
 O processo de avaliação consiste essencialmente em determinar em que
medida os objetivos educacionais estão sendo realmente alcançados pelo
programa do currículo e do ensino
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 Como os objetivos educacionais são essencialmente mudanças em seres
humanos, ou seja, os objetivos visados consistem em produzir certas
modificações desejáveis nos padrões de comportamento do estudante. A
avaliação é o processo mediante o qual se determina o grau em que essas
mudanças de comportamento estão realmente ocorrendo.
A definição apresentada por Taylor é voltada ao caráter funcional da avaliação,
pois ela acontece em função dos objetivos pré-estabelecidos no ambiente de
ensino.
No outro ponto ele faz uma consideração para a mudança de comportamento,
falando da necessidade do uso de todos os instrumentos para avaliação existentes.
Segundo Michael Scriven diz que “avaliação é uma atividade metodológica
que consiste na coleta e na combinação de dados relativos ao desempenho,
usando um conjunto ponderado de escalas e critérios que leve a classificações
comparativas ou numéricas, e na justaposição: a) dos instrumentos e coleta de
dados; b) nas ponderações; c) da seleção de critérios”.
Segundo Scriven além de avaliar se os objetivos estabelecidos foram
alcançados, é importante que se avalie os objetivos propriamente elaborados e
ainda avaliar outros acontecimentos que tenham consequências não previstas.
Segundo Daniel Stufflebeam citado em diz que “a avaliação é o processo de
delinear, obter e fornecer informações úteis para o julgamento de decisões
alternativas”.
No conceito de Stufflebeam, ele condiciona a avaliação ao processo de
definição, busca e fornecimento de informações importantes e necessárias para a
avaliação. Dando um destaque que estas informações estão altamente ligadas ao
processo de tomada de decisão.
Sobre a avaliação temos que percebê-la como um método de coleta e de
processamento dos dados necessários à melhoria da aprendizagem e do ensino;
A avaliação inclui uma grande variedade de dados, superior ao rotineiro exame
escrito final.
A avaliação auxilia no esclarecimento das metas e dos objetivos educacionais
importantes e consiste num processo de determinação de medida em que o
desenvolvimento do aluno está se processando da maneira desejada.
A avaliação é um sistema de controle de qualidade pelo qual se pode
determinar, a cada passo do processo ensino-aprendizagem, se este está sendo
eficaz ou não; e caso não esteja, indica que mudanças devem ser feitas a fim de
assegurar sua eficácia antes que seja tarde de mais.
A avaliação é um instrumento ou método utilizado no processo de ensino
aprendizagem como meio e não fim processual de um processo onde tem por
função o controle de qualidade. Dessa forma a avaliação é utilizada para
aperfeiçoar o processo ensino-aprendizagem.
Finalmente, a avaliação é um instrumento na prática educacional que permite
certificar se os procedimentos alternativos são igualmente eficazes na consecução
de uma série de objetivos educacionais.
A avaliação é um instrumento ou método utilizado no processo de ensino
aprendizagem como meio e não fim processual de um processo onde tem por
função o controle de qualidade.
Dessa forma a avaliação é utilizada para aperfeiçoar o processo ensino-
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aprendizagem.
Diante das definições acima citadas, a avaliação foi caracterizada sobre quatro
aspectos em comum para atender os princípios básicos de uma avaliação:
 A avaliação é um processo contínuo e sistemático: a avaliação deve acontecer
sempre que necessário de acordo com os objetivos estabelecidos ao
ambiente. O feedback é um fator importante para que os elementos, aluno e
professor, do processo ensino-aprendizagem possam ter a oportunidade de
rever suas funções no processo para melhorar a sua participação e alcançar
os objetivos esperados.
 A avaliação é funcional: isto quer dizer que a avaliação acontece em função
dos objetivos, ela serve para verificar se estão sendo alcançados os objetivos
estabelecidos no processo ensino-aprendizagem. É por isso que a avaliação
está condicionada aos objetivos.
 A avaliação é orientadora: a avaliação não deve ser apenas classificatória,
mas o mais importante é que ela sirva para orientar e direcionar o aluno na
busca do conhecimento, mudança de atitudes e comportamento. Mostrando
a ele seus acertos e erros não para penaliza-lo, mas sim para orientá-lo no
processo de aprendizagem.
 A avaliação é integral: A avaliação considera todo o comportamento do aluno,
faz considerações a sua personalidade, atos, circunstâncias, e desenvoltura
a que ele é submetido e não apenas pelo seu domínio de conhecimento
adquirido no processo ensino–aprendizagem.
A avaliação da educação em programas a distância é especialmente
desafiadora, visto que os professores não tem os indicadores verbais e visuais que
tanto auxiliam a avaliação. Além disso, muitos dos métodos de avaliação que
requerem a presença física dos estudantes não são viáveis. Apesar de sua
importância, ainda há pouca pesquisa sobre o assunto.
Em função das especificidades da EaD é fundamental que a avaliação ocorra
de maneira diferenciada. Silva (2006) afirma que A avaliação da aprendizagem na
sala de aula online requer rupturas com o modelo tradicional de avaliação
historicamente cristalizado na sala de aula presencial.
Se o professor não quiser subutilizar as potencialidades próprias do digital
online, ou se não quiser repetir os mesmos equívocos da avaliação tradicional, terá
de buscar novas posturas, novas estratégias de engajamento no contexto mesmo
da docência e da aprendizagem e aí redimensionar suas práticas de avaliar a
aprendizagem e sua própria atuação. (SILVA, 2006,p.23)

Segundo Maia et al (2005, p.4) a avaliação em EaD, resumidamente, pode
ocorrer de três maneiras distintas:
a) Presencial: a avaliação é feita por meio de uma prova, na presença do formador
ou de outra pessoa responsável, para garantir a legitimidade da mesma. São
realizadas com hora, data e local determinados;
b) À distância: com aplicação de testes online: a avaliação é feita por meio de
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mecanismos de testes online a serem respondidos e enviados posteriormente para
o formador por meio de e-mail ou de formulários. O tempo e o local nesta
modalidade são de escolha do aluno, porém com datas, limites para entregar os
trabalhos e atividades. Normalmente são compostas por atividades que devem ser
respondidas e enviadas ao professor, através do correio, fax ou e-mail;
c) Avaliação ao longo do curso (contínua): a avaliação é feita de modo contínuo,
baseada em componentes que forneçam subsídios para o formador avaliar seus
aprendizes de modo processual, tais como as atividades realizadas, os comentários
postados, as participações em grupos de discussão e em chats, as mensagens
postadas no correio, etc.
.
4. CONCLUSÃO
Percebemos a EAD como uma verdadeira revolução na democratização do
ensino superior, tendo em vista a possibilidade de muitos terem o acesso ao
conhecimento na busca da formação profissional.
A avaliação no EAD, como vimos, tem pontos muito fortes baseados na
autonomia, autodidaxia, pesquisa e autoria, competências importantes na formação
de um indivíduo crítico e consciente. Porém, como o contato pessoal com os alunos
é muito menor ou nulo no Ensino à Distância, é muito difícil, por exemplo, o
professor identificar individualmente os seus alunos ou observar essas mudanças
comportamentais, critérios importantes para uma avaliação qualitativa.
Outro ponto forte da EAD é a relação professor-aluno ser, claramente, menos
hierarquizada devido ao fato desta interação ser feita via mensagens eletrônicas,
fórum ou Chat, onde os símbolos sócios culturais subjetivos não são tão claros para
demarcar a diferença entre professor e alunos como existe em uma sala de aula
tradicional. Isso inibe o constrangimento do aluno em expressar opiniões diante do
professor.
Todavia, podemos notar que o distanciamento geográfico impele também um
distanciamento afetivo e uma falta de comunicação mais ampla. Essas são
variáveis muito importantes no processo de ensino-aprendizagem visando à
mudança comportamental própria do processo educativo.
A falta de contato com os alunos obriga o estabelecimento de ter regras a
serem seguidas durante o curso de uma forma clara desde o primeiro momento.
Para isso, acreditamos que é necessária uma primeira aula presencial filmada, a fim
de realizar uma avaliação diagnóstica, ou seja, discutir e coletar dados sobre o que
é esperada dos alunos e pelos alunos, como a disciplina a ser desenvolvida, e
como será executada a avaliação.
Além disso, páginas na Internet com estas informações devem ser
disponibilizadas no "conteúdo da disciplina" (páginas de Norteadores pedagógicos e
de Critérios de avaliação).
Qualquer informação não claramente documentada pode ser colocada como
algo não esperado por alguns alunos e justificar as críticas destes com relação à
clareza das regras no processo de avaliação.
Atualmente o Brasil, através do Ministério da Educação já credenciou mais de
128 instituições de ensino superior que oferecem cursos na modalidade á distância
no Brasil. Setenta deles são de graduação e bacharelado e há dezenas de
programas de pós-graduação lato sensu. Somente até agosto de 2005, 22
instituições pediram credenciamento para ofertar cursos superiores á distância
(ABED, 2005).
A função diagnóstica é muito pouco exercida e a função formativa é quase
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nula devido à falta de uma metodologia e tecnologia que propiciem um maior
contato entre os alunos e os professores.
Em nossa opinião, a avaliação em EAD é limitada atualmente conforme o
paradigma educacional adotado. Se o objetivo for preparar mão de obra qualificada
para o mercado ou aperfeiçoar profissionais já formados, o atual modelo de
avaliação é apropriado para verificar esses objetivos.
Mas, se o objetivo é a formação de pessoas críticas e conscientes, o modelo
atual é limitado, pois fica reduzido a dados quantitativos e a função formativa da
avaliação não é empregada.
Além disso, é muito difícil, do ponto de vista psicológico, que algum tipo de
tecnologia consiga substituir o contato humano no processo educacional entendido
como processo de formação da personalidade.
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RESUMO
Nas últimas décadas, a educação a distância tomou um novo impulso com o uso
das tecnologias tradicionais de comunicação como o rádio e a televisão associados
aos materiais impressos enviados pelo correio, o que favoreceu a disseminação e a
democratização do acesso à educação em diferentes níveis, permitindo atender a
grande massa de alunos. O presente artigo tem como objetivo geral, amostrar a
evolução do ensino de educação a distância e o processo de aprendizagem,
através do ambiente de ensino, tutoria e mecanismos de avaliação. A pesquisa
possuiu natureza qualitativa em relação aos temas tratados, foram realizadas
pesquisas em literaturas cientificas e em artigos técnicos. Do ponto de vista do
objetivo, este estudo classifica-se como exploratório e em relação aos seus
procedimentos técnicos como bibliográfico. Os programas de ensino de EaD vêm
aumentando nos últimos anos, o que coincide com a crescente universalização da
educação. Sejam efetivados por instituições públicas de ensino, quer favorecida por
políticas públicas para a democratização da educação no Brasil. A Educação a
Distância pode ser considerada a mais democrática das modalidades de educação,
pois se utilizando de tecnologias de informação e comunicação transpõe obstáculos
à conquista do conhecimento. A tecnologia utilizada como recurso no processo
pedagógico para o ensino a Distância, favorece a divisão do trabalho docente, ao
mesmo tempo em que facilita o processo de aprendizagem do aluno.
Palavras-chave: Educação, Aprendizagem, Processo.

ABSTRACT
In the last decades, distance education has taken a new impulse with the use of
traditional communication technologies such as radio and television associated with
printed materials sent by mail, which has favored the dissemination and
democratization of access to education at different levels, allowing to attend to the
great mass of students. The present article has as general objective, to sample the
evolution of distance education teaching and the learning process through the
teaching environment, tutoring and evaluation mechanisms. The research had
qualitative nature in relation to the subjects treated, researches were carried out in
scientific literature and in technical articles. From the point of view of the objective,
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this study is classified as exploratory and in relation to its technical procedures as
bibliographic. EaD teaching programs have been increasing in recent years, which
coincides with the increasing universalization of education. They are carried out by
public educational institutions, or favored by public policies for the democratization of
education in Brazil. Distance Education can be considered the most democratic of
the modalities of education, since using information and communication technologies
transposes obstacles to the conquest of knowledge. The technology used as a
resource in the pedagogical process for distance learning, favors the division of
teaching work, while facilitating the learning process of the student.
Key-words: Education, Learning, Process.

1. INTRODUÇÃO
Atualmente, podem ser consideradas as seguintes modalidades de Educação
a presencial e a distância. A modalidade presencial é a comumente utilizada nos
cursos regulares, onde professores e alunos encontram-se sempre em um mesmo
local físico, chamado sala de aula, e esses encontros se dão ao mesmo tempo,
denominado ensino convencional. Na modalidade à distância, professores e alunos
estão separados fisicamente no espaço e/ou no tempo.
Desde o século XIX, a educação à distância com o uso do correio para
transmitir informações e instruções aos alunos e receber destes as respostas às
lições propostas, funciona como alternativa empregada principalmente na educação
não formal. Posteriormente, foi usada para tornar a educação convencional
acessível às pessoas residentes em áreas isoladas ou àqueles que não tinham
condições de cursar o ensino regular no período apropriado, o que lhe deu a
reputação de educação de baixo custo e de segunda classe.
Nessa abordagem, os centros de ensino e produção emitem as informações
de maneira uniforme para todos os alunos, os quais recebem as produções dos
emissores, estudam os conceitos recebidos, realizam os exercícios propostos e os
remetem aos órgãos responsáveis pelo curso para avaliação e emissão de novos
módulos de conteúdo.
A Educação a Distância – EaD, pode ser traduzida como uma modalidade de
ensino que cada vez mais está se destacando no cenário atual, principalmente
porque se adapta à diferentes realidades dos alunos que procuram formação
mediante este meio. Não se trata de uma forma facilitada de conseguir títulos, muito
menos de formação de baixa qualidade. Trata-se de um sistema que atende as
necessidades de um público específico e está atingindo cada vez mais segmentos,
seja no âmbito educacional, bem como nas organizações através das universidades
corporativas.
De acordo com Nunes (1994), a EaD constitui um recurso de incalculável
importância para atender grandes contingentes de alunos, de forma mais efetiva
que outras modalidades e sem riscos de reduzir a qualidade dos serviços oferecidos
em decorrência da ampliação da clientela atendida. Isso é possibilitado pelas novas
tecnologias nas áreas de informação e comunicação que estão abrindo novas
possibilidades para os processos de ensino-aprendizagem à distância.
Novas abordagens têm surgido em decorrência da utilização crescente de
multimídias e ferramentas de interação à distância no processo de produção de
cursos, pois com o avanço das mídias digitais e da expansão da Internet, torna-se
possível o acesso a um grande número de informações, permitindo a interação e a
colaboração entre pessoas distantes geograficamente ou inseridas em contextos
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diferenciados.
Segundo Guarezi (2009), EaD pode ser entendido, como “um processo
evolutivo, que começou com a abordagem na separação física das pessoas e
chega ao processo de comunicação, incluindo, no final do século XX, as tecnologias
da informação”. O mesmo autor arrola que EaD é um sistema tecnológico de
comunicação bidirecional que substitui a interação pessoal, em sala de aula, entre
professor e aluno como meio preferencial de ensino pela ação sistemática e
conjunta de diversos recursos didáticos e pelo apoio de uma organização tutorial de
modo a propiciar a aprendizagem autônoma dos estudantes.
Os diversos conceitos de EaD mantêm em comum a separação física entre o
professor e o aluno, e a existência de tecnologias para mediar a comunicação e o
processo de ensino aprendizagem. A evolução do conceito se dá no que se refere
aos processos de comunicação, pois a EaD cada vez mais, passa a possuir
maiores possibilidades tecnológicas para efetivar a interação entre os pares para
aprendizagem.
A fim de dinamizar as propostas de educação à distância, existem fatores e
características indispensáveis na preparação, no planejamento e na execução de
cursos à distância, evitando-se a mecanização das informações pelos estudantes e
abrindo caminhos para uma aprendizagem verdadeiramente autônoma e criativa,
fundamental para o exercício plena da cidadania participativa.
De um modo geral podemos afirmar que a EaD aplica as tecnologias
disponíveis para fazer acontecer o processo de ensino e aprendizagem, superando
as barreiras do espaço e do tempo. Dentre as principais características da EaD,
deve-se fortalecer aquelas ligadas a autonomia do estudante, a comunicação e o
processo tecnológico, e assim é possível construir um conceito mais completo
(GUAREZI, 2009).
Mediante a reflexão quanto à temática envolvida no presente artigo,
vivenciamos a seguinte problemática: Como a educação a distância se mostra
relevante, frente ao processo de aprendizagem através dos métodos de ensino?
Este Artigo tem como objetivo geral, amostrar a evolução do ensino de
educação à distância e o processo de aprendizagem, através do ambiente de
ensino, tutoria e mecanismos de avaliação.
2. METODOLOGIA
A pesquisa possuiu natureza qualitativa em relação aos temas tratados, foram
realizadas pesquisas em literaturas cientificas e em artigos técnicos. Do ponto de
vista do objetivo, este estudo classifica-se como exploratório e em relação aos seus
procedimentos técnicos como bibliográfico, com base de dados, foram utilizadas
dissertações, livros, artigos e periódicos que abordassem o assunto, além de
consulta a sites correlacionados a educação a distância e processos de
aprendizagem (GIL, 1999; LAKATOS e MARCONI, 2000).

3. DESENVOLVIMENTO
Os programas de ensino de EaD vêm aumentando nos últimos anos, o que
coincide com a crescente universalização da educação. Sejam efetivados por
instituições públicas de ensino, quer favorecida por políticas públicas para a
democratização da educação no Brasil ou oferecida pelo mercado através de
instituições de cunho privado, a EaD ganha novos contornos advindos da crescente
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interesse e preocupação do governo em democratizar o acesso ao ensino superior
público de qualidade e da necessidade de alcançar uma sociedade cada vez mais
conectada com as mídias informáticas, principalmente o computador.
Nas últimas décadas, a educação a distância tomou um novo impulso com a
integração de tecnologias tradicionais de comunicação como o rádio e a televisão
associados aos materiais impressos enviados pelo correio, o que favoreceu a
disseminação e a democratização do acesso à educação em diferentes níveis,
permitindo atender a grande massa de alunos.
3.1Histórico da Educação a Distância
Segundo Nunes (1994) e Landim (1997), provavelmente a primeira notícia
que se registrou da introdução desse novo método de ensinar a distância foi o
anúncio das aulas por correspondência ministradas por Caleb Philips em 20 de
março de 1728, na Gazette de Boston, Estados Unidos, que enviava suas lições
todas as semanas para os alunos inscritos.
Em 1840, na Grã Bretanha, Isaac Ptman oferecia um curso de taquigrafia
por correspondência. E, Skerry's, em 1880 ofereceu cursos preparatórios para
concursos públicos. Outro indício de que estava tomando forma a EaD acontece nos
EUA, em 1891, quando é ofertado um curso sobre segurança nas minas, que teve
como organizador Thomas J. Foster. Em 1882, surge o primeiro curso universitário
EaD na referida Instituição, em que o material didático era enviado pelo correio.
Outro fato que marca a EaD aconteceu em 1906, quando a Calvert School, em
Baltimore, EUA, tornou-se a primeira escola primária a oferecer cursos por
correspondência.
Assim, de acordo com Alves (2009) a difusão da EAD no mundo se deve
principalmente à França, Espanha e Inglaterra. A década de 1960 é um período de
transição, em vários aspectos, que refletem diretamente no estudo a distância. Há
uma transição econômica devido ao início da queda do modelo fordista, que não
conseguiu atender o processo operacional; surgem, em consequência, novos
modelos de produção industrial, visando a incrementação de maior eficiência com
base no uso intensivo das possibilidades criadas pelas novas formas de organização
de trabalho, geradas pelo avanço tecnológico. Na educação não foi diferente, o
avanço tecnológico proporcionou novas concepções educacionais. Por isso, diante
deste contexto trata-se este período (entre 1960 a 1990) como a segunda geração
da EaD, fase esta que se caracterizou principalmente pela integração dos meios de
comunicação audiovisuais.
Inicia-se, a partir de 1990, a terceira geração da EaD. Esta se caracterizou
pela integração de redes de conferência por computador e estações de trabalho
multimídia. Esta proposta ainda está vigente e em fase de realização, portanto conta
com poucas análises. Por isso, neste aspecto torna-se necessário registrar a
tendência, ou seja, possibilidades de um futuro e seus resultados. Como a lógica
industrializada de educação de massa começou a perder terreno devido ao falto de
que até os anos 1980, a tendência fordista, bem como a tendência por uma proposta
mais aberta coexistiam nos moldes de produção capitalista.
Seguindo os acontecimentos de nível mundial a respeito da EaD, no Brasil,
sua evolução histórica é marcada pelo aparecimento e a disseminação dos meios de
comunicação. Esta modalidade de educação também passou pela fase da
correspondência, do rádio, da televisão, até chegar à atuação conjugada de vários
meios de comunicação, entre eles os favorecidos pelo uso da internet.
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Segundo Alves (2009), a trajetória da EaD no Brasil é marcada por avanços
e retrocessos, e ainda, alguns momentos de estagnação, provocados principalmente
pela ausência de políticas públicas para o setor. De acordo com mesmo autor,
existem registros que colocam o Brasil entre os principais do mundo no que se
referia à EaD até os anos de 1970. Depois dessa época o Brasil estagnou e outras
nações avançaram e, somente no fim do milênio é que as ações positivas voltaram
gerando desenvolvimento considerável nesta modalidade educacional.
Pesquisas mostram que já antes de 1900 existiam anúncios em jornais de
circulação no Rio de Janeiro, como o Jornal do Brasil, que ofereciam cursos
profissionalizantes por correspondência. Eram cursos de datilografia ministrados por
professoras particulares e não por Instituições, mas tratavam se de iniciativas
isoladas. Em 1904, com a instalação das Escolas Internacionais, é possível
demarcar oficialmente este fato. Estas escolas se tratavam de unidades de ensino
estruturadas que eram filiais de uma organização norte-americana.
Os cursos sempre eram voltados para pessoas que buscavam empregos,
principalmente nos setores de serviços e comércio. Naturalmente o ensino era por
correspondência e os materiais didáticos enviados pelos correios, que utilizavam as
ferrovias para transporte (Alves, 2009). Também é importante registrar a fundação
do Instituto Universal, que apesar de ter sido fundado em 1941, também é
considerado como uma das primeiras experiências em EAD no Brasil, utilizando
basicamente material impresso (GUAREZI, 2009).
O uso da televisão no Brasil, em programas EaD, teve seus primeiros
registros a partir de 1960. Coube ao Código Brasileiro de telecomunicações, criado
em 1967 determinar que deveria haver transmissão de programas educativos pelas
emissoras de rádio e televisões educativas (ALVES, 2009).
Na estrutura do Ministério da Educação foi criado em 1972 o Programa
Nacional de Teleducação – Prontel, que ficou responsável por coordenar e apoiar a
teleducação no Brasil. Depois esse órgão foi substituído pela Secretaria de
Aplicação Tecnológica – SEAT, que acabou sendo extinta.
O Sistema Nacional de Radiofusão se fortaleceu posteriormente com a
criação em 1981 do Fundo de Financiamento da Televisão Educativa - Funtevê. Esta
passou a colocar programas educativos no ar em parceria com diversas rádios
educativas e vários canais de TV. Assim, instituições privadas também começaram a
desenvolver seus próprios projetos em paralelo com as iniciativas do governo federal
e governos estaduais.
Rodrigues (1998), resume o histórico da EaD em 3 gerações, representadas
a seguir (Quadro 01).
Quadro 01 – Gerações e características da EaD.

Geração

Período

1ª Geração

Até 1970

2ª Geração

Final dos
anos 70

Características
No início, textos rudimentares e pouco adequados para o estudo
independente dos alunos. Depois, os textos foram adquirindo nova
estrutura e acompanhamentos de guia de estudo, cadernos de trabalho e
avaliação. Ao final dessa etapa, começa a se desenhar a figura do tutor
ou orientador do aluno, cuja função é dissolver as dúvidas, corrigir os
trabalhos, encorajar os alunos a não abandonarem os módulos.
Caracteriza-se, portanto, pelo estudo por correspondência.
Os meios mais presentes nesta etapa foram o rádio e a TV. O telefone
se incorpora à maioria das ações para conectar tutor com alunos. Nesta
fase, as possibilidades reais de interação são mínimas. O desenho,
produção e geração de materiais didáticos sãos os fatores principais,
deixando para segundo plano a comunicação com os alunos.
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3ª Geração
Anos 90

Caracterizada pela educação telemática, que integra os outros meios
educativos às telecomunicações. Esta etapa se apóia no uso cada vez
mais generalizado dos computadores e por princípios de:
- Eliminação das limitações espaço-temporais;
- Evolução do processo interativo;
- Aprendizagem colaborativa.

Fonte: RODRIGUES (1998).

3.1.1 Ferramentas do processo de aprendizagem
As ferramentas interativas são aquelas utilizadas para facilitar o processo de
ensino-aprendizagem e estimular a colaboração e interação entre os participantes
de um curso baseado na web e se fazem necessárias na Educação a Distância, em
virtude da mesma ser uma modalidade que pode se realizar pelo uso de diferentes
meios (correspondência postal ou eletrônica, rádio, televisão, telefone, fax,
computador, internet, etc.), técnicas que possibilitem a comunicação e abordagens
educacionais e que se baseia tanto na noção de distância física entre o aluno e o
professor como na flexibilidade do tempo e na localização do aluno em qualquer
espaço (ALMEIDA, 2003).
De acordo com Andrade (2009), a interatividade pode ser definida como uma
atividade mútua e simultânea da parte de dois agentes, normalmente trabalhando
em direção a um mesmo objetivo podendo provocar mudanças comportamentais
entre eles.
Landim (1997) é mais específica quando coloca que a interatividade na EAD
envolve as mediações que constituem o tratamento dos conteúdos e as formas de
expressão e relação comunicativa. No entanto, interagir com pessoas que têm
diferentes princípios de vida, costumes, habilidades, conhecimentos, preconceitos,
limitações, exige atenção e flexibilidade, no sentido de se resolverem dificuldades,
bloqueios, incompreensões e objeções.
A interação não se dá apenas entre aluno e material; acontece entre alunos, alunos
e tutor, alunos e instituição de ensino, como também entre os demais elementos
que compõem o universo do aluno (história de vida, família, trabalho, etc.). Diante
dessa diversidade, é preciso atenção para valorizar as diferenças, estimular idéias
opiniões e atitudes, desenvolver a capacidade de aprender a aprender.
Segundo Isotani (2009) existem diversas barreiras no processo de ensino
aprendizagem à distância, dentre elas podemos citar: falta de motivação pessoal;
avaliação demorada ou inadequada; falta de contato com o professor; despreparo
técnico do aluno ou do professor; sensação de alienação e isolamento; conteúdo
desorganizado e em formato inadequado; falta de suporte técnico.
Em contrapartida, seus benefícios ultrapassam estas barreiras, fazendo com que
seja possível existir cursos de boa qualidade, quando existe uma prática em busca
do alcance destes como, por exemplo: possibilidade de usar diferentes formas de
apresentação do mesmo material; possibilita a análise contínua do curso; pode
aumentar as taxas de aprendizado; permite criar ambientes para aprendizagem no
modo autodidata; provê recursos para inibir a sensação de isolamento ou alienação
e permite o armazenamento das interações do aluno com o conteúdo.
Desta forma, vemos a necessidade de que sejam ultrapassadas estas barreiras,
para que não ocorra o fracasso desta modalidade de ensino e seus benefícios
contribuam para o processo de ensino-aprendizagem.
A disseminação do uso das tecnologias de informação e comunicação em
diferentes ramos da atividade humana, bem como sua integração às facilidades da
telecomunicações, evidenciou possibilidades de ampliar o acesso à formação
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continuada e o desenvolvimento colaborativo de pesquisas científicas. Mais
importante do que a ampliação de possibilidades, a incorporação à EaD de
diferentes recursos tecnológicos, e, especialmente das tecnologias de informação e
comunicação - TIC, a partir das potencialidades e características que lhe são
inerentes, apresenta-se como estratégia para democratizar e elevar o padrão de
qualidade da formação de profissionais e a melhoria de qualidade da educação
brasileira.
3.1.2 Ambientes digitais de aprendizagem
O advento das tecnologias de informação e comunicação – TIC trouxe novas
perspectivas para a educação a distância devido às facilidades de design e
produção sofisticados, rápida emissão e distribuição de conteúdos, interação com
informações, recursos e pessoas, bem como à flexibilidade do tempo e à quebra de
barreiras espaciais.
Universidades, escolas, centros de ensino, organizações empresariais,
grupos de profissionais de design e hipermídia lançam-se ao desenvolvimento de
portais educacionais ou cursos a distância com suporte em ambientes digitais de
aprendizagem que funcionam via internet para realizar tanto as tradicionais formas
mecanicistas de transmitir conteúdos digitalizados como processos de comunicação
multidirecional e produção colaborativa de conhecimento.
No entanto, utilizar as TIC como suporte à EaD apenas colocando o aluno
diante de informações, problemas e objetos de conhecimento pode não ser
suficiente para envolvê-lo e despertar-lhe tal motivação pela aprendizagem que ele
crie procedimentos pessoais que lhe permitam organizar o próprio tempo para
estudos e participação das atividades, independente do horário ou local em que
esteja. Conforme Almeida (2000) é preciso criar um ambiente que favoreça a
aprendizagem significativa ao aluno, “desperte a disposição para aprender,
disponibilize as informações pertinentes de maneira organizada e no momento
apropriado, promova a interiorização de conceitos construídos”.
Ambientes digitais de aprendizagem são sistemas computacionais
disponíveis na internet, destinados ao suporte de atividades mediadas pelas
tecnologias de informação e comunicação. Permitem integrar múltiplas mídias e
recursos, apresentar informações de maneira organizada, desenvolver interações
entre pessoas e objetos de conhecimento, elaborar e socializar produções tendo em
vista atingir determinados objetivos.
As atividades se desenvolvem no tempo, ritmo de trabalho e espaço em que
cada participante se localiza, de acordo com uma intencionalidade explícita e um
planejamento prévio denominado design educacional o qual constitui a espinha
dorsal das atividades a realizar, sendo revisto e reelaborado continuamente no
andamento da atividade.
Os recursos dos ambientes digitais de aprendizagem são basicamente os
mesmos existentes na internet (correio, fórum, bate-papo, conferência, banco de
recursos etc.). Esses ambientes têm a vantagem de propiciar a gestão da
informação segundo critérios pré-estabelecidos de organização definidos de acordo
com as características de cada software e possuem bancos de informações
representadas em diferentes mídias e interligadas por meio de conexões (links
internos ou externos ao sistema).
O gerenciamento desses ambientes diz respeito à diferentes aspectos, destacandose a gestão das estratégias de comunicação e mobilização dos participantes, a
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gestão da participação dos alunos por meio do registro das produções, interações e
caminhos percorridos, a gestão do apoio e orientação dos formadores aos alunos e
a gestão da avaliação.
3.1.3 Tutor e seu papel no processo de aprendizagem
Na educação a distância é mais evidente a necessidade de um professor que
estimule os alunos, que consequentemente motive e oriente esses alunos já que
devido a EaD proporcionar pouca convivência, há necessidade de um educador que
faça o papel do professor presencial. Surge então o professor tutor, “um professor
pronto para motivar seus alunos, promover a participação, comunicação, interação e
conforto de idéias”, (SOEK; HARACEMIV, 2008) e as tecnologias podem auxiliar
esse profissional nessas funções.
Segundo o Dicionário Aurélio (FERREIRA, 2000, p. 693), tutor, significa: “1.
indivíduo legalmente encarregado de tutelar alguém. 2. Protetor”.
Gutierrez e Prieto (1994) defendem a idéia de que o tutor tem um novo
papel nas situações de ensino com mediação tecnológica, um assessor pedagógico,
com função mediadora, articuladora, facilitadora, acompanhando o processo de
formação. Este profissional deve apresentar, ainda, alguns atributos, tais como:
possuir clara concepção de aprendizagem, estabelecer relações empáticas, dominar
o conteúdo, facilitar a construção do conhecimento.
Maggio (2001), por sua vez, discorre sobre a tarefa do tutor entendendo o
papel deste profissional como aquele que guia. E, ao buscar as perspectivas
pedagógicas mais atuais, alimentadas por pesquisas no campo da didática, igualase ao docente, profissional este que cria propostas de atividades para a reflexão,
apoia sua resolução, sugere fonte de informação alternativa, oferece explicações,
favorece os processos de compreensão, isto é, guia, orienta, apoia, configurando,
assim, o seu papel ao ensinar.
A fim de elucidar o papel do tutor, é relevante considerar o papel do
educador nos diferentes espaços de aprendizagem. O quadro 02, estabelecido por
Sá (1998), permite visualizar e diferenciar as funções do docente na educação
presencial e aquelas desempenhadas pelos tutores, em situações de EaD.
Quadro 02 - Paralelo entre as Funções do Professor e do Tutor
Educação Presencial
Conduzida pelo professor
Predomínio de exposições o tempo inteiro

Processo centrado no professor
Processo como fonte central de informação
Convivência, em um mesmo ambiente físico,
de professores e alunos, o tempo inteiro
Ritmo de processo ditado pelo professor
Contato face a face entre professor e aluno
Elaboração, controle e correção das
avaliações pelo professor
Atendimento, pelo professor, nos rígidos

Educação à distância
Acompanhada pelo tutor
Atendimento
ao
aluno,
em
consultas
individualizadas ou em grupo, em situações em
que o tutor mais ouve do que fala
Processo centrado no aluno
Diversificadas fontes de informações (material
impresso e multimeios)
Interatividade entre aluno e tutor, sob outras
formas, não descartada a ocasião para os
“momentos presenciais”
Ritmo determinado pelo aluno dentro de seus
próprios parâmetros
Múltiplas formas de contato, incluída a ocasional
face a face
Avaliação de acordo com parâmetros definidos,
em comum acordo, pelo tutor e pelo aluno
Atendimento pelo tutor, com flexíveis horários,
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horários de orientação e sala de aula

lugares distintos e meios diversos

Fonte: Sá (1998)

Para Gonzáles (2005), o tutor é o mediador, isto é, responsabiliza-se pelo
desenvolvimento do curso. É o profissional que responde aos questionamentos, às
dúvidas formuladas pelo aluno, em todas as situações de aprendizagem propostas
pelas ferramentas disponibilizadas nos Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA),
a saber, os fóruns, chats, murais, e-mail e outros.
Gutierrez e Pietro (1994) caracterizam as qualidades necessárias às
tarefas do professor-tutor: possuir clara concepção da aprendizagem; estabelecer
relações empáticas com seus interlocutores; ser capaz de uma boa comunicação;
dominar bem o conteúdo; buscar as filosofias como uma base para seu ato de
educar; sentir o alternativo; partilhar sentido; constituir uma forte instância de
personalização; facilitar a construção de conhecimento através da reflexão,
intercâmbio de experiências e informações e, finalmente, estabelecer redes,
promover reuniões grupais e avaliar.
Para Moran (2006), cabe ao professor orientar e mediar o processo de
aprendizagem do aluno. Para tanto, o autor evidencia alguns aspectos relevantes,
tais quais:
- Intelectual: para informar, ajudar a escolher as informações mais importantes para
que o aluno possa trabalhar com elas de forma significativa, avaliando-as conceitual
e eticamente para adaptá-las ao seu contexto pessoal;
- Emocional: para incentivar, motivar, estimular, organizar os limites com equilíbrio,
credibilidade, autenticidade e empatia;
- Gerencial e comunicacional: o organizador das atividades que envolvem
principalmente grupos ou equipes de trabalho pedagógico. O professor ajuda a
desenvolver todas as formas de expressão, de interação, de sinergia, de troca de
linguagens, de conteúdos e tecnologias;
- Ético: orienta o aluno a assumir e vivenciar valores construtivos, tanto individual
quanto socialmente, e organizar seu quadro referencial de valores, idéias, atitudes a
partir de conceitos como liberdade, cooperação, integração social etc.
A todos esses requisitos, que marcam o papel e a importância do tutor nas
práticas de EaD, soma-se o do responsável pela comunicação, pela interação. Essa
idéia, a nosso ver, ganha relevo nos fundamentos da comunicação dialógica
defendida por Freire (1980), dentre outras publicações relacionadas à Pedagogia
que liberta, que transforma, que coloca o aprendiz como sujeito, aqui sintetizada no
que defende o autor: "não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra,
no trabalho, na ação-reflexão" (FREIRE, 1980).
Por essas razões, nos diálogos que marcam a presença do aluno e do tutor
nos ambientes de aprendizagem midiáticos, em todo o envolvimento com o aluno a
interação aí se estabelece, a comunicação entre as partes pode sinalizar
aprendizagens efetivas, seja pela mediação que ocorre num fórum de discussão,
seja num chat, no desenvolvimento de aprendizagem cooperativa compartilhada.
Conforme Almeida (2000), é importante destacar o potencial da EaD com suporte
em ambientes digitais e interativos de aprendizagem para a representação do
pensamento do aprendiz e a comunicação de suas idéias, assim como para a
produção individual e coletiva de conhecimentos.
Devido à característica das TIC relacionada com o fazer, rever e refazer
contínuo, o erro pode ser tratado como objeto de análise e reformulação. Dito de
outra forma, o aprendiz tem a oportunidade de avaliar continuamente o próprio
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trabalho com a colaboração do grupo e efetuar instantaneamente as reformulações
que considere adequadas para produzir novos saberes, assim como pode analisar
as produções dos colegas, emitir feedback e espelhar-se nessas produções.
Nesse sentido, Almeida (2003) analisam uma experiência de resolução de
problemas em grupos colaborativos que interagem exclusivamente por meio de um
ambiente digital de interação e aprendizagem e evidenciam o potencial desses
ambientes para a avaliação processual e auto-avaliação. Ressalta-se o desafio da
avaliação tendo em vista que os alunos encontram-se em diferentes espaços.
Mais uma vez, o uso das TIC em EaD traz uma contribuição essencial pelo
registro contínuo das interações, produções e caminhos percorridos pelo aluno,
permitindo recuperar instantaneamente a memória de qualquer etapa do processo,
realizar tantas atualizações quantas forem necessárias e desenvolver a avaliação
processual no que diz respeito a acompanhar a evolução do aluno e suas
produções. A par disso, mesmo após a conclusão das interações, é possível
recuperar as informações, rever todo o processo e refazer as análises mais
pertinentes em termos de avaliação.
3.1.4 Avaliação do processo de aprendizagem em EaD
Conforme Almeida (2000), a concepção de conhecimento, ensino e
aprendizagem implícita no design educacional de um curso a distância fornece o
balisamento para a avaliação. Esta poderá direcionar-se ao controle do desempenho
do aluno de forma mais eficiente do que em atividades presenciais, uma vez que os
ambientes digitais de aprendizagem fornecem estatísticas sofisticadas sobre os
caminhos percorridos pelo aluno e respectivas produções.
Por outro lado, o registro da participação do aluno e respectivas produções
permite também acompanhá-lo, identificar suas dificuldades, orientá-lo, propor
questões que desestabilizem suas certezas inadequadas, encaminhar situações que
possam ajudá-lo a desenvolver-se e orientar suas produções e desenvolver
processos avaliativos participativos.
Assim, o aluno que tem a oportunidade de compreender o que já sabe o que
precisa aprender e como vem se desenvolvendo ao longo do curso. Atribuir um
conceito que reflita a evolução do aluno ao longo do curso é apenas a conseqüência
de sua participação e desenvolvimento, devidamente registrados e discutidos com
os formadores.
4. CONCLUSÃO
A Educação a Distância pode ser considerada a mais democrática das
modalidades de educação, pois se utilizando de tecnologias de informação e
comunicação transpõe obstáculos à conquista do conhecimento.
Esta modalidade de educação vem ampliando sua colaboração na ampliação
da democratização do ensino e na aquisição dos mais variados conhecimentos,
principalmente por esta se constituir em um instrumento capaz de atender um
grande número de pessoas simultaneamente, chegar a indivíduos que estão
distantes dos locais onde são ministrados os ensinamentos e/ou que não podem
estudar em horários pré-estabelecidos.
Globalmente, é cada vez mais crescente a oferta de cursos formais e
informais através da modalidade de Educação a Distância. As experiências
brasileiras nessa modalidade de educação, governamentais e privadas, foram
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muitas e representaram, nas últimas décadas, a mobilização de grandes
contingentes de recursos. Porém, embora avanços importantes tenham acontecido
nos últimos anos, ainda há um caminho a percorrer para que a Educação a Distância
possa ocupar um espaço de destaque no meio educacional, em todos os níveis,
vencendo, inclusive, o preconceito de que os cursos oferecidos na Educação a
Distância não possuem controle de aprendizado e não têm regulamentação
adequada.
É importante compreender que os desafios da EaD são semelhantes com os
desafios do sistema educacional em sua totalidade, cuja análise implica em analisar
que educação se pretende realizar, para quem se dirige, com quem será
desenvolvida, com o uso de quais tecnologias e quais as abordagens mais
adequadas para acelerar o processo de inclusão social da população brasileira.
Sabe-se que o tutor é o mediador entre o professor-aluno e aluno-aluno.
Onde possui seu papel e importância se configuram no fazer aprender, mais do que
ensinar.
Para esse desafio de fazer aprender, o uso das ferramentas oferecidas pelos
recursos disponíveis nas plataformas de aprendizagem, abre caminhos. Na
trajetória, a empatia, o respeito pela pessoa do aluno, o conhecimento do conteúdo,
a cordialidade, a capacidade para gerenciar conflitos que se instalam pelas tramas
da rede, são habilidades de que se deve valer o tutor.
O Professor Tutor no contexto da Educação a Distância é muito mais do que
um professor envolvido no processo ensino/aprendizagem. O Professor Tutor é de
vital importância na EaD pois necessita ser um motivador, um incentivador do aluno
e seu papel necessita ser divulgado contribuindo para estudos futuros e pesquisas
na área da Educação a Distância.
O trabalho do tutor, especificamente, ocorre por conta do próprio modelo de
ensino, que atende diversos alunos, em diversos locais ao mesmo tempo ou não.
As formas de ensinar e aprender se alteram à medida que as tecnologias avançam,
a educação sai do espaço físico de sala de aula e ocupa os espaços virtuais, o
aluno aprende em um ambiente colaborativo e o professor desempenha múltiplas
funções e incorpora novos papeis.
A tecnologia utilizada como recurso no processo pedagógico para o ensino a
Distância, favorece a divisão do trabalho docente, ao mesmo tempo em que facilita
o processo de aprendizagem do aluno.
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ACESSIBILIDADE NA COMUNICAÇÃO: MAIS QUE UM DIREITO, UM DEVER
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Gilberto Nunes Machado4
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RESUMO
O objetivo do trabalho é tratar sobre a acessibilidade e as melhorias a serem feitas
para inclusão dos deficientes auditivos no âmbito de comunicação em uma
Instituição de Ensino, com base na NBR 15599/2008 – Comunicação na prestação
de serviços no Brasil, através da Lei Nº10436/02 – Lei de LIBRAS, e o decreto que
regulamenta esta lei, Decreto Nº5626. Certamente a adaptação de um deficiente
auditivo é mais difícil, e, portanto o projeto visa principalmente diminuir as barreiras e
facilitar a comunicação por si só dentro da Instituição.
Palavras-chave: Acessibilidade; Comunicação; LIBRAS;

ABSTRACT
In the present work it is described and illustrated with the objective is to deal with
accessibility and improvements to be made for the inclusion of hearing impaired in
the context of communication and educational institution, based on NBR 15599/2008
– Communication in the provision of services. In Brazil, through Law n º 10436/02 –
Law of Libras, and the decree regulating this Law, Decree No. 5626. Certainly the
adaptation of a hearing disability is more difficult, and therefore project aims primarily
to decrease the barriers and facilitate communication by itself within the institution.
Key-words: Accessibility; Communication; LIBRAS.

1. INTRODUÇÃO
De acordo com o Decreto nº 5.296, o conceito de acessibilidade é descrito na
legislação brasileira como a condição para utilização, com segurança e autonomia,
dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de
transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação, por
pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida (BRASIL, Decreto nº
5.296, 2004). A acessibilidade na comunicação é extremamente importante para
auxiliar as pessoas com deficiência na comunicação, foi criada a NBR 15599/2008
Acessibilidade – comunicação na prestação de serviços pela ABNT
(Associação Brasileira de Normas Técnicas).
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Com base na Revista da Escola de Enfermagem da USP a deficiência
auditiva, a qual é tratada neste trabalho, é entendida por muitos autores como o tipo
de deficiência de mais difícil convívio com o restante da sociedade. Os autores ainda
comparam as pessoas com deficiência auditiva às que apresentam outros tipos de
deficiência, e chegam á conclusão que o deficiente auditivo é o que enfrenta maior
dificuldade de inclusão na sociedade, porquanto a audição é o sentido essencial
para a aquisição e uso da linguagem. Em face da invisibilidade da sua limitação,
muitas vezes este sujeito é estigmatizado como revoltado e dissimulado. (Revista
da Escola de Enfermagem da USP).
Pensando assim este trabalha tem por objetivo encontrar formas de melhorar
a comunicação dos ouvintes com os deficientes auditivos.
2. METODOLOGIA
Este trabalho é uma revisão teórica baseada em pesquisas, artigos, revistas, órgãos
públicos, conforme as normas exigidas.

3. DESENVOLVIMENTO
Pessoas com deficiência auditiva precisam de acesso a recursos de informação,
principalmente para a educação. Em 2002 foi sancionada a Lei nº 10.436 com o
objetivo de oferecer apoio legal para as pessoas com deficiência auditiva, também
conhecida como Lei de LIBRAS. A partir desta lei, a Língua Brasileira de Sinais
(LIBRAS) foi reconhecida como meio legal de comunicação. O Decreto que
regulamenta a Lei de LIBRAS é o Decreto Nº5626 que garante, principalmente, o
direito à educação das pessoas surdas, a presença de intérpretes nas salas de aula
e a inclusão da LIBRAS como disciplina curricular obrigatória para os cursos da área
da educação.(Falibras: uma ferramenta flexível para promover acessibilidade de
pessoas surdas).
Conforme a Revista da Escola de Enfermagem da USP a privação
auditiva se configura como um grave distúrbio neurológico sensorial que
afeta a capacidade de comunicação oral e de aprendizagem do aluno que
apresenta deficiência auditiva. Enquanto as pessoas que não apresentam
dificuldades demonstram o funcionamento normal da audição pela
habilidade nos atos do ouvir e do falar, as pessoas surdas evidenciam-se
em relação à norma por uma fala truncada, de difícil compreensão e um
suporte gestual acentuado no ato da comunicação. Para aquele que ouve, a
surdez representa uma perda da comunicação, a exclusão a partir do seu
mundo.
(Revista
da
Escola
de
Enfermagem
da
USP)

A língua utilizada pelos ouvintes comuns é a oral e a usada pelos surdos é a
Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). Entretanto, a língua oral e a língua de sinais
não são línguas opostas e sim canais diferentes para a transmissão e a recepção de
uma mesma mensagem. Diante da dificuldade de comunicação dos surdos, surgiu a
LIBRAS, com a finalidade de estruturar os gestos emitidos pelos surdos no ato da
comunicação. (Revista da Escola de Enfermagem da USP).
Dados de 2010 do IBGE apontam que o número total de pessoas que
apresentam algum grau de deficiência auditiva em estados como São Paulo é de
1.893.359 de pessoas, do Rio de Janeiro é de 771.995 e do Paraná é de 515.400.
(IBGE)
De acordo com Monteiro (2006), no passado, existiam famílias que acabavam
por esconder os filhos surdos devido a vergonha de ter concebido uma criança fora
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dos padrões ditos normais e por isso os surdos ficavam reclusos em casa
acompanhados dos pais. A comunicação dos pais com os filhos surdos era muito
complexa, pois esses não sabiam a Língua de Sinais e também não a aceitavam,
achavam que era feio fazer gesto ou mímica como forma de comunicação com seus
filhos e, consequentemente, não aceitavam a língua de sinais como a primeira
língua dos surdos. Os filhos Surdos, por sua vez, sentiam-se isolados e sem
comunicação alguma. Deste modo as crianças que sofriam e criavam traumas com
todo este tratamento.
Por muitos anos, os próprios surdos não compreenderam a importância da
comunicação através da Língua de Sinais para o desenvolvimento de sua cognição
e linguagem. Consequentemente, o bloqueio no desenvolvimento da Língua de
Sinais causou problemas sociais, emocionais e intelectuais na aquisição da
linguagem nos surdos.
Segundo Monteiro (2006) os indivíduos surdos também não
conseguiam alcançar seus objetivos devido ao preconceito e a
marginalização existente na Sociedade, em relação à Língua de Sinais. A
sociedade ignorava as comunidades surdas brasileiras que eram
discriminadas. De acordo com o autor, ultimamente, tem se observado um
processo de mudança significativa do olhar da sociedade em relação à
questão do Surdo, sua língua e cultura. Entretanto, esse é ainda um
processo muito lento dentro das políticas educacionais da sociedade
brasileira. Monteiro (2006) menciona também que há poucos anos atrás a
Língua de Sinais Brasileira era ainda vista como “tabu”, pois não havia sido
atribuída a língua de sinais o status de língua.

São tantas dificuldades que os surdos enfrentam, num mundo tão evoluído em
tantos aspectos e ainda tão estagnado em outros, melhorar a vida dessas pessoas
vai muito além de atitudes em caráter teórico, mas também pequenas ações que
podem melhorar e muito a vida de tais pessoas. Certamente a adaptação de um
deficiente auditivo é mais difícil, e, portanto o nosso projeto visa principalmente
diminuir as barreiras e facilitar a comunicação por si só dentro da instituição.
Para que isso ocorra realizar um treinamento de libras com os funcionários da
FATEB/DOM BOSCO, pode ajudar e muito a vida dos deficientes auditivos para que
dessa forma os funcionários tenham um melhor entendimento e conhecimento da
língua de sinais, e assim podendo se comunicar e usar no dia a dia a LIBRAS, a
qual facilita no processo de inserção e também na aprendizagem do sujeito surdo.
Em sua grande maioria as pessoas com deficiência tentam se adaptar a forma
de comunicação das pessoas que não possuem deficiência e foi pensando assim
que cria-se esse projeto, a comunicação é para todos e não é justo somente as
pessoas que tem dificuldade de comunicação terem que se adaptar ao meio,
pessoas que não tem dificuldade também tem que pensar e se adaptar as outras,
dessa maneira facilitando para todos, e também fazendo com que os deficientes se
sintam inclusos nos ambientes e não vejam mais a dificuldade como fator de
impossibilidade.
Sendo assim o projeto vem com o intuito de incentivar e adaptar as pessoas a se
comunicarem de uma maneira clara com as pessoas com deficiência, incentivar
mostrando a importância de uma boa comunicação e também mostrando as
dificuldades que pessoas com deficiência enfrentam na hora de se comunicar, e
adaptar com a execução do projeto que oferece treinamentos para os funcionários
da instituição FATEB e Dom Bosco para que possam ter no mínimo o conhecimento
de LIBRAS para auxiliar pessoas com deficiência auditiva que visitem, ou ingressem
para estudar ou trabalhar na instituição.
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Com profissionais capacitados e treinados para receber todos os tipos de alunos
e de visitantes na instituição, a FATEB e o Dom Bosco passarão uma maior
credibilidade para todos, e contribuindo assim para um mundo com pessoas que
pensam no próximo, se colocam no lugar do outro, se preocupam e tentam melhorar
a vida para todos. Aderindo esse projeto, a instituição mostra o quanto se preocupa
com a interação de todos os presentes no ambiente, fazendo com que as pessoas
com limitações de comunicação se sintam mais aconchegadas e as pessoas olhem
cada vez mais com uma visão positiva da organização.
4. CONCLUSÃO
Pessoas com deficiência apresentam características culturais e sociais
próprias. Tais características, muitas vezes, as tornam vítimas de preconceitos ou
excluídas da sociedade. Algumas se auto excluem por se acharem inferiores.
Outras se isolam das pessoas consideradas normais e procuram conviver com
outro deficiente semelhante. Como observado, a limitação corporal ou mental pode
afetar o comportamento e dar origem a aspectos ora atípicos, fortes e adaptativos,
ora fracos e pouco funcionais Diante destes fatos surgem dificuldades,
principalmente de comunicação, e apesar das campanhas de educação para
melhorar a inclusão dos deficientes, estes obstáculos continua, e se evidenciam
ainda mais na comunicação com os deficientes auditivos e a população em geral.
(Revista escola da Enfermagem da USP). Nos estabelecimentos de ensino é
fundamental o uso de acessibilidade para inclusão de pessoas com deficiência em
qualquer âmbito da instituição. A comunicação permeia a prestação de serviços:
sem comunicação não há prestação de serviços. Assim como ocorre na
comunicação, também a prestação de serviços envolve pelo menos um prestador
ou emissor e outro, usuário ou receptor. Na educação a comunicação é constante
por isso acessibilidade se torna tão importante pensando nisso, foi criada a NBR
15599/2008 Acessibilidade – comunicação na prestação de serviços pela
ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). Assim verifica-se a
importância de que não somente pessoas com deficiência tenham a se adaptar,
mas também pessoa que são consideradas normais, para que as pessoas com
deficiência não se sintam excluídas, foi pensando assim que o presente trabalho foi
concebido e iniciado. Com a capacitação dos funcionários da FATEB/DOM BOSCO
com a Língua Brasileira de Sinais isso seria possível, amenizando assim a
dificuldade de comunicação entre os surdos e os ouvintes.
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BENGALA ELETRÔNICA PARA PORTADORES DE DEFIÊNCIA
VISUAIS

Gabriel Mendes Bueno1, João Genuir2, Nathan Gabriel3, Wagner Pacheco Dias4 e
Harrison Andretta de Moraes5
Área de Concentração: Engenharia e Segurança
RESUMO

A bengala eletrônica para deficientes visuais, é um projeto que têm como principal
objetivo facilitar e trazer uma forma de locomoção com mais segurança e conforto
aos portadores desta deficiência. Basicamente, a bengala utiliza ondas ultrassônicas
para identificar obstáculos acima e abaixo da cintura do deficiente, impedindo, que o
mesmo tenha problemas de colisão com objetos presentes nestas posições quando
da sua locomoção. A bengala emite duas ondas ultrassônicas alternadamente que
ao detectarem obstáculos, são refletidas retornando ao sensor para se detectar o
obstáculo. Um microcontrolador recebe as informações do obstáculo, acionando
micromotores de vibração acoplados na bengala. O posicionamento dos
micromotores em pontos diferentes próximos à mão do deficiente identifica se o
obstáculo se encontra abaixo ou acima linha da cintura.
Palavras-chave: Deficientes visuais, bengala eletrônica, bengala de ultrassom,
apoio à locomoção de cegos.
ABSTRACT
Electronic cane for the visually impaired, is a project that has as main objective to
facilitate and bring a form of locomotion with more safety and comfort to people with
this disability. Basically, the cane uses ultrasonic waves to identify barriers above and
below the waist of the disabled, preventing, that it has problems of collision with
objects present in these positions when your mobility aid. The cane emits two
ultrasonic waves alternately that to detect obstacles, are reflected by returning to the
sensor to detect the obstacle. A microcontroller receives the information of obstacle,
triggering vibration micromotors engaged in Bengal. The placement of Micromotors in
different spots near the hand of people with disabilities identifies if the obstacle is
below or above the waist line.
Key-words: Visually impaired, cane, cane of ultrasound, support for mobility for the
blind.
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1. INTRODUÇÃO
O projeto em questão tem a finalidade de facilitar e melhorar qualidade a vida
dos portadores de deficiência visual, permitindo que o deficiente identifique objetos
ou obstáculos em seu caminho ou nas imediações da área por onde trafega,
evitando desta maneira possíveis colisões e consequentemente acidentes. O
objetivo do projeto foi a pesquisa e o desenvolvimento de uma bengala eletrônica de
ultrassom, com circuito eletrônico micro processado e software embarcado em uma
bengala convencional para auxílio de deslocamentos de deficientes visuais, de baixo
custo, leve e com grande autonomia de energia.
A direção e o sentido de loco mobilidade estão presentes na vida de todos nós.
A direção é a capacidade de perceber o ambiente e identificar onde estamos. A
locomobilidade é a capacidade de nos movimentar. A visão, normalmente, é o
sentido que mais colabora para a nossa orientação e mobilidade.
A orientação para os portadores de deficientes visuais é o aprendizado no uso
dos sentidos para obter informações do ambiente. Existem duas maneiras que os
mesmos podem usar para se localizar e se locomover. São elas:
A Cinestesia que é usada através da sua audição, para a percepção de seus
movimentos
E também o uso do olfato e a visão residual, que é usado para se orientar.
A bengala é um sistema de orientação criado para auxiliar a mobilidade no
qual a portadora da deficiência visual depende apenas de si mesmo para se
deslocar pelo ambiente.
Diante disso, a presente equipe irá desenvolver uma bengala eletrônica.
1.1 DEFICIÊNCIA VISUAL (CONCEITO)
Deficiência visual é a diminuição irreversível da resposta visual, em virtude de
causas congênitas ou hereditárias, mesmo após a utilização de óculos
convencionais e tratamento clínico (MASINI, E.F.S.,1994). Esta deficiência é
classificada em moderada, severa ou profunda. O portador, tem o desenvolvimento
dos outros sentidos muito mais acelerados que pessoas que não a apresentam. Isto
é uma resposta do próprio celebro para suprir a necessidade da visão.
2. METODOLOGIA
A metodologia geral do presente trabalho será feita a partir de um estudo de
campo onde os alunos do curso de Engenharia deverão desenvolver uma bengala
eletrônica.
Essa pesquisa será feita com pessoas com deficiências visuais de uma
instituição de ensino ou empresa ,acompanhando o dia a dia do portador integrada
às demais funções do seu cotidiano, com foco nas necessidades e suas interrelações com os demais componentes, será analisado o processo visando
aumentar a sua qualidade, contribuindo com resultados na organização, ainda como
funciona o desenvolvimento da bengala eletrônica e suas atribuições frente das
dificuldades e como serão realizados suas atividades ,além de colher sugestões e
informações dos participantes com relação a possíveis adaptações da tecnologias.
pesquisa a ser realizada nesse trabalho pode ser classificada como qualitativa,
o procedimento desta pesquisa realiza por meio de observações direta, por fatos
que envolvem o portador e o orientador do mesmo, onde o fator predominante
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sempre será ligado à melhor qualidade, sendo assim, o Engenheiro em sua vez faz
esse papel de desenvolvimento e pesquisa.

3. DESENVOLVIMENTO
Para o desenvolvimento do protótipo utilizou-se um cano PVC para simular a
bengala, sendo que neste está acoplado os sensores ultrassônico que tem a função
de detectar os objetos que podem trazer riscos a locomoção do indivíduo, entretanto
o apoio da bengala no chão é fundamental para detecção de desníveis, buracos ou
degraus encontrados nas ruas por exemplo.
3.1 ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO
O projeto da bengala eletrônica tem como objetivo gerar alertas vibratórias
quando o portador encontrar algum obstáculo em seu caminho. Esta detecção
deverá ocorrer para os objetos abaixo da linha da cintura, desta forma o mesmo, terá
tempo para corrigir a sua rota evitando um acidente ou outra fatalidade.
A Engenharia é a profissão na qual o conhecimento das ciências matemáticas
e naturais, obtido através do estudo, experiência e prática, é aplicado com
julgamento no desenvolvimento de novos meios de utilizar, economicamente, os
materiais e forças da Natureza para o benefício da humanidade. Refletindo sobre
alguns aspectos fundamentais em sua atuação demonstra a importância da
presença do Engenheiro no âmbito social, articulado com os demais profissionais na
valorização das pessoas.
3.2 HARDWARE
O circuito da bengala eletrônica será composto por:
• 1 Kit Arduino Uno R3 Iniciante e Protoboard R$ 69,98
• 2 módulos para sensores ultrassônicos R$ 7,57
• 2 Mini Motor LG vibra Vibracall R$ 9,00
• 1 adaptador para pilha R$ 2,59
• 1 Pilha recarregável de 9 volts R$ 15,99
• 1 Cano de PVC R$ 15,00
Preço total R$ 136,70
O Micro controlador, será responsável processamento do sinal recebidos dos
sensores ultrassônicos. Também, sendo responsável pelo acionamento dos
sensores de celular (Mini motor LG vibra vibracall). Desta forma alertando o
portador, de algum obstáculo.
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3.3 CARACTERISTICAS DO PROJETO
O funcionamento dos sensores, consiste nas seguintes etapas:








O circuito externo (Arduino) envia um pulso de trigger de pelo menos 10us em
nível alto;
Ao receber o sinal de trigger, o sensor envia 8 pulsos de 40khz e detecta se
há algum sinal de retorno ou não;
Se algum sinal de retorno for identificado pelo receptor, o sensor gera um
sinal de nível alto no pino de saída cujo tempo de duração é igual ao tempo
calculado entre o envio e o retorno do sinal ultrassônico;
Por meio desse pulso de saída cujo tempo é igual a duração entre emissão e
recepção, nós calculamos a distância entre o sensor e o objeto/obstáculo, por
meio da seguinte equação:
Distância = (Tempo de duração do sinal de saída × velocidade do som) / 2

Em que:



Tempo de duração do sinal de saída é o tempo no qual o sinal de output
permanece em nível alto;
Velocidade do som = 340 m/s;

Assim, se a velocidade do som é dada em metros/segundo, o tempo de
duração do sinal de saída deve estar em segundos para que possamos encontrar a
distância em metros.
Além desses fatores temos também:





Alimentado com 1 pilha de 9 volts;
Autonomia mínima de 4 horas com os motores acionados initerruptamente;
Detecção de objetos à frente, acima e abaixo da linha da cintura;
Geração de vibração através de micromotores para a identificação de
obstáculos;

4. CONCLUSÃO
Conforme testes realizados, a bengala mostra que se o usuário utilizar a
mesma de forma correta, os sensores atenderam perfeitamente aos requisitos nele
pré-programados.
Este projeto representa mais um passo para a construção de instrumentos que
facilitem a vida das pessoas em geral e que sejam acessíveis a maioria da
população, pois é possível criar objetos de baixo custo com determinados
equipamentos e conhecimentos nas áreas da Eletrônica e Informática que possam
servir para o mesmo fim: ajudar as pessoas nas suas limitações.

IV Encontro de Pesquisa da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 26 e 27 de outubro de 2017

REFERÊNCIAS
http://www.abcm.org.br/anais/conem/2010/PDF/CON10-0608.pdf
Acesso: Dia 15 de outubro de 2017
http://paginapessoal.utfpr.edu.br/msergio/portuguese/ensino-de-fisica/oficina-deintegracao-ii/oficina-de-integracao-ii/Monog-10-1-Bengala-eletronica.pdf
Acesso: Dia 15 de outubro de 2017

IV Encontro de Pesquisa e VIII Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 26 e 27 de
outubro de 2017

ADAPTAÇÃO DE UM COMPUTADOR PARA PESSOAS COM PERCA
TOTAL OU PARCIAL DA VISÃO E AUMENTO DE ESPAÇAMENTOS
ENTRE PRATELEIRAS COM INTUITO DE MELHORAR A PASSAGEM
DE CADEIRANTE DENTRO DA BIBLIOTECA DA INSTITUIÇÃO DE
ENSINO SENAI
Fabio Gustavo Batista Honório1, John Vitor Barbosa da Silva2, Marielen dos Santos
Pereira de Souza3, Natália França Santos de Lima4 e Pedro Fernandes Neto5

Área de Concentração: Educação
Grupo de Trabalho: Educação: metodologias e mídias
RESUMO
O presente trabalho, trata-se de uma análise feita da NBR 15599/2008, que relata
sobre a comunicação na prestação de serviço. Desta forma, é possível tê-la como
base para diversos assuntos, incluindo a acessibilidade que é o foco em questão.
Diante de pesquisas realizadas, foi constatado no senso demográfico de 2010 do
IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) são 45,6 milhões de pessoas
que apresenta pelo menos uma das deficiências investigadas. Esse número
corresponde 23,9% da população brasileira. Com números tão alarmantes faz-se
necessários usufruir de mecanismos que facilitem de alguma forma o cotidiano
dessas pessoas, principalmente no momento de prestação de serviços. “A
comunicação permeia a prestação de serviços: sem comunicação não há prestação
de serviços” (ABNT NBR 15599:2008). Pensando nisso, foi possível perceber que
existem muitas instituições que não apresentam uma prestação de serviço tão eficaz
para esse caso, sendo assim, com intuito de ajudar pessoas com perca total ou
parcial da visão, foi desenvolvido um projeto utilizando como básica teórica a ABNT
NBR citada acima, tendo como principal objetivo adaptar um computador na
biblioteca da Instituição de Ensino Senai. Essa adaptação será realizada usando um
software gratuito com foco nessa área, teclados em braile e um fone de ouvido será
utilizado para ser transformar os dados do monitor em áudio.
Palavras-chave: Acessibilidade; NBR 15599; Computador em braille
ABSTRACT
The present work, it is about an analysis made of NBR 15599/2008, that relates
about communication in service provision. Thus, is possible have as a basis for
various subjects, including the accessibility which is the focus in question. In front of
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search fulfiled, was verified in demographic sense of 2010 of the IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística) are 45,6 millions of people that presents at least
one of the deficiencies investigated. This number corresponds 23,9% of the brazilian
population. With numbers so alarming it is made necessary to enjoy of the
mechanism that make it easier somehow the day-to-day of these people, mainly in
moment of the service provision. "The communication permeates the service
provision: without communication there is no service provision" (ABNT NBR
15599:2008). Thinking about that, was possible to perceive that there are many
institution that not present a service provision so effective for this case, therefore,
with intent to help people with total or partial loss of the vision, was developed a
project using as theoretical basis the ABNT NBR quoted above, having as main
objective adapt a computer in library of the Institution of Education Senai. This
adaptation will fulfilled using a free software with focus in this area, braille keyboards
and a the headphone I will be used for to transform the data in monitor in audio.
Key-words: Accessibility; NBR 15599; Braille computer.
1. INTRODUÇÃO
Segundo dados do censo demográfico de 2010 do IBGE (Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística), são 45,6 milhões de pessoas que apresenta pelo menos
uma das deficiências investigadas. Esse número corresponde 23,9% da população
brasileira. Com números tão alarmantes faz-se necessários usufruir de mecanismos
que facilitem de alguma forma o cotidiano dessas pessoas, principalmente no
momento de prestação de serviços. “A comunicação permeia a prestação de
serviços: sem comunicação não há prestação de serviços” (ABNT NBR 15599:2008).
Todos os indivíduos têm direito à informação, independentemente se é
escrita, falada ou acessada pelo mecanismo tecnológico. As informações devem
estar acessíveis e disponíveis a todos (FONSECA; GOMES; VANZ, 2011).
Algumas NBR’s (Norma Brasileira) abordam a questão da acessibilidade para
que locais públicos e privados se tornem adequado à todas as pessoas. O que
remete a definição de acessibilidade e nas palavras de Nascimento (20**), seria “a
ausência de barreiras que garante a igualdade de oportunidades”.
Analisando a NBR 15599 pode-se perceber a sua importância e relevância
tanto no meio educacional e em vários outros setores, pois a questão de prestação
de serviço está presente em todas as atividades do dia-a-dia. No meio educacional
não é diferente, espalha-se por todos os ambientes da escola ou faculdade, desde a
recepção até as salas de aulas.
Na biblioteca em questão, diga-se de passagem, é o local onde a prestação
de serviço está muito presente, pois a recepcionista ou bibliotecária faz a função de
auxiliar os docentes e discentes na busca de referências ou bibliografias.
2. METODOLOGIA
Ressalta-se primeiramente que este trabalho foi realizado pela junção de uma
pesquisa bibliográfica, ou seja, em artigos de outrem, dados e/ou estatísticas,
portanto uma parte trabalho foi dados qualitativo e outra parte é dada por pesquisa
de campo.
“A pesquisa de campo caracteriza-se pelas investigações em que, além da
pesquisa bibliográfica e/ou documental, se realiza coleta de dados junto a pessoas,
como recurso de diferentes tipos de pesquisa [...]” (FONSECA, 2002 apud
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GERHARDT; SILVEIRA, 2009). E segundo Gil (2008) esse método de pesquisa
busca a dedicação em um ambiente específico. Basicamente é feita por meio da
observação das atividades, entrevistas para captar informações e explicações que
ocorrem naquele ambiente.
Assim sendo, através análise feita no local, notou-se haver a necessidade de
equipar com um número mínimo de uma máquina na biblioteca dentre as várias
existentes no ambiente, pelos motivos já citados. O espaçamento entre as
prateleiras deve ser de acordo com a ABNT NBR 9050/04 - Acessibilidade a
edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.
3. DESENVOLVIMENTO
A adaptação do computador será realizada utilizando software e hardware
específicos. O computador em braille seria uma adaptação de um computador
convencional, o único diferencial seria o teclado em braille com letras, números e
caracteres em um tamanho aumentado e o software específico que será utilizado
(DOSVOX) que foi desenvolvido pelo Dr. José Antônio dos Santos Borges e Marcelo
Luís Pimentel Pinheiro em 1993 na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Esse
programa transforma o que está sendo passado no monitor em forma de áudio e tem
os mais importantes itens que auxiliará o acadêmico que estiver usufruindo do
mesmo. E por fim será usado um fone de ouvido para os áudios.
Em relação aos espaçamentos entre prateleiras, foi realizado uma pesquisa
de campo com objetivo de ter uma precisão sobre as medidas do local. E
posteriormente foi feito uma planta baixa do local. Como segue a Figura 1.
Figura 1- Espaçamentos entre prateleiras conforme medido

Fonte: Autores, 2017
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O tamanho correto entre prateleiras seria de 1,20m a 1,50m de acordo com a
NBR 9050/2004 – Acessibilidade a edificações, mobiliário espaços e equipamentos
urbanos. Na biblioteca os espaçamentos variam de 1,03m, a 1,08m. Com base nos
dados supracitados, o ambiente em questão tem espaço suficiente para as
modificações propostas.
Figura 2- Os espaçamentos recomendados

Fonte: Autores, 2017.

4. CONCLUSÃO
Diante das pesquisas feitas, análises, visitas e duvidas tiradas com os
professores, e também com os responsáveis da biblioteca, foi analisado e afirmado
que seria permitido a mudança na mesma, portanto, pode-se saber de uma melhoria
significativa na prestação de serviços a portadores de necessidades especiais na
instituição de ensino SENAI, garantindo as adaptações descritas nas Normas
Brasileiras. Logo, é evidente que os espaçamentos entre as prateleiras e a
adaptação do computador ajude-os, garantindo acessibilidade a quem frequenta a
biblioteca.
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