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do trabalho de vários autores das mais variadas áreas do conhecimento, e 
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Este evento promove um momento de interlocução dos acadêmicos da 

Fateb com acadêmicos de outras instituições e também de professores, 

especialistas, mestres e doutores no diálogo e reflexão acerca das pesquisas 

apresentadas. 

Essa interlocução no evento contribuiu para o amadurecimento teórico 

de nossos acadêmicos, que dão os primeiros passos para a construção de uma 

pesquisa séria e de qualidade orientados por nossos professores.  
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culminou na presente publicação, foi imprescindível a atuação coletiva para a  

organização, efetivação e finalização dos trabalhos. Alunos, professores e 
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A IMPORTÂNCIA DO CONHECIMENTO DO DIREITO TRABALHISTA 
PARA O ADMINISTRADOR DE EMPRESAS:UMA PESQUISA COM 

ACADÊMICOS DE ADMINISTRAÇÃO DA FACULDADE DE 
TELÊMACO BORBA 

 
Adah Vieira de Araujo1, Nelcimara de Oliveira2 

 
 
 
 

RESUMO 
 
Este estudo teve o intuito de identificar o nível de conhecimento sobre Direito 
Trabalhista o e grau de importância considerado, no curso de Administração da 
instituição de ensino FATEB, dessa forma foram levantadas as funções do 
administrador na literatura os relacionando com Direito de Trabalho. A metodologia 
utilizada consistiu em pesquisa quali-quantitativa e de caráter descritivo e 
exploratório. O instrumento de coleta de dados utilizado foi elaborado pela autora 
com base na literatura e em dúvidas dos próprios acadêmicos. Os resultados do 
presente estudo indicaram fraco conhecimento dos acadêmicos e forte grau de 
importância e interesse, indicando uma lacuna de conhecimento no curso. 
Palavras-chave: Administração; Gestão de pessoas; Direito trabalhista. 

 
ABSTRACT 

 
This study aimed to identify the level of knowledge about Labor Law and degree of 
importance considered, in the course of Administration of the fateb educational 
institution, thus, the functions of the administrator in the literature relating them to 
Labor Law were raised. The methodology used consisted of quali-quantitative and 
descriptive and exploratory research. The data collection instrument used was 
elaborated by the author based on the literature and on doubts from the academics 
themselves. The results of the present study indicated poor knowledge of the 
students and a strong degree of importance and interest, indicating a knowledge gap 
in the course. 
Key-words: Administration; People management; Labor law. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

O administrador de empresas atua no planejamento, na organização, na 
gestão e no controle dos empreendimentos e seus recursos, sejam eles materiais, 
financeiros, mercadológicos e humanos, dessa forma o profissional de 
administração deve ter conhecimento sobre diversas áreas como: contabilidade, 
economia, finanças empresarias, mercadologia e seus componentes, gestão de 
pessoas, entre outras, a fim de que a gestão da empresa seja eficaz. 

Uma das áreas em que o Administrador deve ter conhecimento é na gestão 
de pessoas, campo esse que requer grande atenção, uma vez que são as pessoas 

                                                
1
 Acadêmica do curso de Administração da Faculdade de Telêmaco Borba – e-mail: <vieiraadah@gmail.com>. 

2
 Professora de Administração da Faculdade de Telêmaco Borba – e-

mail:<nelcimaradeoliveiramara@gmail.com> 
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que formam as empresas e fazem com que as mesmas alcancem seus objetivos 
organizacionais. A relação entre pessoas, de gestor e colaboradores dentro de uma 
organização é chamada de relação trabalhista e é regida e regulamentada pelas 
normativas do Direito Trabalhista.  Nessa perspectiva surge a seguinte 
problemática: Qual a importância do conhecimento a respeito de direito trabalhista 
para os administradores de empresas e acadêmicos? 

De Castro (2012), afirma que quanto ao Direito do Trabalho, é de 
fundamental importância a compreensão deste tema pelo administrador, para 
negociações e prevenção de passivos trabalhistas. Dessa forma é possível 
observar o quanto o Direito do Trabalho faz-se presente no cotidiano das 
organizações, bem como na carreira profissional do acadêmico de administração, 
uma vez que muitos desses atuam em departamentos de Recursos Humanos (RH), 
administram suas próprias empresas ou empresas de terceiros. Seja qual for o 
caso, é de grande importância ter conhecimento de Direito Trabalhista, pois grande 
parte da rotina de administrar empresas envolve gerir pessoas, uma vez que essas 
são o principal ativo e fator que faz com que uma organização funcione.  

O interesse pelo desenvolvimento da temática surgiu mediante comparação 
do aprendido em sala de aula e do executado na prática laboral, verificando uma 
carência desse conhecimento para atuação no mercado de trabalho. A pesquisa, 
portanto, será importante nesse contexto, no entendimento do real conhecimento 
dos acadêmicos. Tem ainda relevância acadêmica e científica pois o estudo terá 
utilidade de pesquisa para os demais acadêmicos, também contribuição cumulativa 
no que diz respeito a acrescentar conhecimento sobre a temática uma vez que 
existem poucos trabalhos sobre. 

Para responder às questões propostas, este estudo teve o objetivo geral 
Analisar a percepção e o nível de conhecimento dos acadêmicos do curso de 
Administração da Faculdade de Telêmaco Borba sobre o tema Direito Trabalhista 
no exercício da função de Administrador de empresas; Os objetivos específicos 
pontuados foram: (I) Definir direito trabalhista e sua importância na administração 
de empresas; (II) Realizar levantamento por meio da aplicação de questionário para 
mensurar o conhecimento dos acadêmicos, mediante o tema direito trabalhista; (III) 
Comparar o nível de conhecimento de acordo com o período cursado; (IV) Propor a 
Instituição de Ensino FATEB, mediante os dados levantados, possíveis adequações 
na matriz curricular, nos conteúdos do curso de Administração. 

 
2. METODOLOGIA 

2.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA   

Quanto à natureza, esta pesquisa classifica-se como aplicada, Gil (2010, p. 
26), descreve a pesquisa aplicada como “estudos elaborados com a finalidade de 
resolver problemas identificados no âmbito das sociedades em que os 
pesquisadores vivem”. O estudo se enquadra dessa forma, pois busca por meio das 
informações levantadas propor sugestões para as falhas ou pontos de melhoria 
encontrados. 

Quanto à abordagem do problema, possui abordagem quali-quantitativa. Gil 
(2010) caracteriza essas pesquisas como quantitativa o método usado para 
obtenção dos resultados que avaliam a quantidade, e qualitativa é utilizado para 
avaliar a qualidade dos dados. A pesquisa é caracterizada dessa forma pois ao 
mesmo modo que foi mensurado nível de conhecimento dos acadêmicos sobre o 
tema através de questionários, também foi qualificada e avaliada a relação entre 
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conhecimento e período cursado e vida profissional. 
No que se refere aos objetivos, possui objetivos exploratórios e descritivos. 

Gil (2010) enfatiza que as pesquisas exploratórias têm como objetivo proporcionar 
maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito e a 
pesquisa descritiva, tem o objetivo de “descrever com exatidão os fatos e 
fenômenos de determinada realidade” (TRIVIÑOS, 1987, p. 100).  A pesquisa se 
enquadra dessa forma pois ao mesmo modo que foi explorada a realidade a fim de 
buscar conhecimento e compreender o problema, também foi realizada uma 
pesquisa descritiva dos dados coletados sem a interferência do pesquisador. 

Em relação aos procedimentos técnicos adotados na coleta de dados, Gil 
(2007) classifica as pesquisas em dois grandes grupos: no primeiro grupo, tem-se 
as pesquisas bibliográfica e documental, que se utilizam de fontes de “papel”; e no 
segundo grupo, encontramos pesquisas que se utilizam de fontes de “gente”, isto é, 
dependem de informações transmitidas pelas pessoas. Nessa perspectiva no que 
tange a pesquisa com fonte de papel trata-se se de pesquisa bibliográfica que, de 
acordo com Gil (2010), “é elaborada com base em material já existente.” (GIL, 2010, 
p. 29), caracterizando-a dessa forma uma vez que foi feito um levantamento 
bibliográfico sobre o tema em materiais já publicados. 

No campo de fonte de gente caracteriza-se como estudo de caso, Fonseca 
(2002) conceitua como estudo em uma entidade bem definida visando conhecer em 
profundidade o como e o porquê de uma determinada situação que se supõe ser 
única em muitos aspectos, procurando descobrir o que há nela de mais essencial e 
característico. O pesquisador não pretende intervir sobre o objeto a ser estudado, 
mas revelá-lo tal como ele o percebe (FONSECA, 2002, p. 33). Caracteriza como 
estudo de caso, pois a pesquisa foi desenvolvida na Faculdade de Telêmaco Borba 
- FATEB, com a população alvo dos acadêmicos do Curso de Administração, 
portanto trata-se de uma situação real que teve como fonte de dados as pessoas. 

É caracterizado ainda como pesquisa por levantamento (surveys), 
explorando situações da vida real através da aplicação de questionário. De acordo 
com Gil (2010), esse procedimento caracteriza-se pela interrogação direta das 
pessoas cujo comportamento se deseja conhecer. Basicamente, procede-se à 
solicitação de informações a um grupo significativo de pessoas acerca do problema 
estudado para, em seguida, mediante análise quantitativa, obterem-se às 
conclusões correspondentes aos dados coletados. (GIL, 2010, p. 35). 

 
2.2 COLETA DE DADOS  

2.2.1 Instrumento 

Foi construído um questionário que contou questões para a caracterização 
dos respondentes, para que os resultados levantados possam ser mensurados de 
acordo com alguns critérios como período cursado e ocupação e ainda 
correlacionar com demais dados da pesquisa. O instrumento foi construído baseado 
em conhecimentos gerais e aspectos abordados no referencial teórico sobre Direito 
trabalhista, para identificação da percepção dos acadêmicos mediante a temática. O 
Instrumento contou com 35 sendo divididos da seguinte forma: 

Área de conhecimentos gerais, contando com subdivisões conforme exposto 
no tópico 3.2.1; Área de relação entre as duas áreas de conhecimento, contando 
com as subdivisões, conforme tópico 3.2.2. 

As questões de múltipla escolha seguiram a escala likhert, de 1 a 5 pontos, 
que permitiu medir a atitude e o grau de conformidade do entrevistado, sendo que 
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foi obedecida a uma ordem lógica, linguagem clara e compreensível ao 
entendimento da população pesquisada, evitando interpretações ambíguas. 

Após a elaboração do questionário, o mesmo foi testado com 09 acadêmicos 
para conhecer o entendimento mediante as questões, 5% da amostra pré-definida. 
O teste de questionário foi avaliado durante os dias 03 e 06 de agosto de 2020, não 
apresentando nenhuma ambiguidade de interpretação pelos acadêmicos, e os 
resultados foram submetidos ao teste Alfa de Cronbach. O coeficiente alfa foi 
descrito em 1951 por Lee J. Cronbach (CRONBACH, 1951). É um índice utilizado 
para medir a confiabilidade do tipo consistência interna de uma escala, ou seja, 
para avaliar a magnitude em que os itens de um instrumento estão correlacionados 
(CORTINA, 1993).  

Para mensuração da confiabilidade do instrumento é medido a consistência 
interna representada pelo alfa, sendo utilizado como parâmetro os valores de 
Landis, JR., Koch, G.G (1977): de 0 a 0,2 pequena; de 0,21 a 0,40 razoável, de 0,41 
a 0,60 moderada, de 0,61 a 0,80 substancial e de 0,81 a 1 quase perfeita. No pré-
teste a consistência interna obtida foi de 0,9654, consistência essa quase perfeita, 
trazendo confiabilidade a pesquisa, dessa forma foi utilizado o mesmo questionário 
sem alterações para realizar a coleta de dados, e após a aplicação o teste de alfa 
de Conbrach final teve um resultado de 0,944. 

 
2.2.2 População e amostra 

A população pré-definida são os acadêmicos do curso de administração da 
FATEB. O questionário para ser relevante necessitava ser aplicado a uma amostra 
de 179 acadêmicos, que foi obtida por meio do cálculo estatístico de amostragem 
de população finita que de acordo com SILVA (2020), diz respeito a “um número de 
elementos de um grupo não muito grande”, a amostragem então apresenta quantos 
acadêmicos devem ser pesquisados considerando que é impossível entrevistar 
todos, a amostragem considera a população de 323 acadêmicos do curso de 
administração da FATEB, sendo divididos conforme quadro 3. A amostragem ainda 
se trata de amostragem probabilística, pois é a mais recomendada para garantir a 
representatividade da amostra quando se trata de população finita, dessa forma Gil 
(2008), aponta que a amostragem probabilística considera que todos os elementos 
da população têm probabilidade conhecida e diferente de zero de pertencer à 
amostra. 

 
Quadro 1 - Quantificação da população alvo do estudo  
 

Turma População 

2º. período ensino presencial 31 

2º. período ensino a distância 63 

4º. Período ensino presencial 23 

4º. período ensino a distância 68 

6º. período ensino presencial 25 

6º. período ensino a distância 71 

8º. período ensino presencial 15 

8º. período ensino a distância 27 

Total 323 

Fonte: Autora, 2020 
 

Após a aplicação do questionário a amostra do estudo foi composta por 
112 acadêmicos, 62% da amostragem pré-definida (179 acadêmicos). 
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2.2.3 Procedimentos para coleta de dados  

Essa etapa é importante, conforme aponta Barros e Lehfeld (2000), pois é o 
momento de se extrair dados da realidade pesquisada. No caso desta pesquisa, foi 
utilizado o procedimento de pesquisa survey, pois trata-se de um procedimento útil, 
especialmente em pesquisas exploratórias e descritivas (SANTOS, 1999). A 
pesquisa com survey utiliza-se de questionário como instrumento de pesquisa para 
obtenção de dados e informações, (FONSECA, 2002).  Quanto à técnica para 
coleta de dados, foi aplicado aos acadêmicos questionário com questões relativas 
ao tema para mensurar e qualificar os resultados e ainda questões para avaliação 
da importância. A coleta de dados foi realizada a partir da ferramenta Google 
Forms. Foi encaminhado aos acadêmicos de administração link de acesso à 
pesquisa por meio do aplicativo de comunicação WhatsApp e e-mail. E a coleta de 
dados aconteceu durante os dias 10 de agosto e 26 de setembro de 2020. 

 
2.2.4 Procedimento de análise dos dados  

Os dados da pesquisa foram exportados para o Excel 2016 para tabulação 
dos dados e para análise das informações, em seguida os dados foram exportados 
para o SPSS Software Statistical Package for Social Sciences, para teste de 
correlação entre as questões, e ainda avaliado o alfa de conbrach final mediante 
todas as repostas adquiridas. 
 
3. DESENVOLVIMENTO 

3.1 REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1.1 Administração de empresas e suas funções 

Para Henri Fayol (apud MAXIMIANO, 2004, p. 103), uma das personalidades 
mais importantes da História da Administração, principal responsável pela 
sistematização da função Administrativa, “todos deveriam estudar Administração”, 
simplesmente porque é uma atividade corriqueira a todos os empreendimentos 
humanos, e em todas as atividades cotidianas, de maneira que o que estiver 
relacionado a um objetivo a ser atingido, este exige algum grau de planejamento, 
organização, coordenação e controle. Para Chiavenato (1999), a palavra 
Administração vem do latim ad (direção, tendência para) e minister (subordinação 
ou obediência), e significa aquele que realiza uma função abaixo do comando de 
outro, isto é, aquele que presta um serviço a outro. No entanto, a palavra sofreu 
grandes modificações ao longo do tempo e atualmente é definida como “o processo 
de planejar, organizar, dirigir e controlar o uso de recursos a fim de alcançar 
objetivos” (CHIAVENATO, 1999, p. 9). 

Para Silva (2008), Administração é: “um conjunto de atividades dirigidas à 
utilização eficiente e eficaz dos recursos, no sentido de alcançar um ou mais 
objetivos ou metas organizacionais” (SILVA, 2008, p. 6). Confirmando com o autor 
supracitado de maneira sintetizada, Maximiano (2004) diz que significa “o processo 
de tomar e colocar em prática decisões sobre objetivos e utilização de recursos” 
(MAXIMIANO, 2004, p. 26). Entretanto, Kwasnicka (2006) salienta que o termo 
Administração pressupõe que ele seja visto como “um processo integrativo 
fundamental, buscando a obtenção de resultados específicos” (KWASNICKA, 2006, 
p. 20). 

Quando se pensa em Administração e em seus conceitos, automaticamente 
associa-se as funções do administrador, Chiavenato (2004) ressalta que “as 
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funções do administrador que formam o processo administrativo são mais do que 
uma sequência cíclica, pois elas são intimamente relacionadas em uma interação 
dinâmica” (CHIAVENATO, 2004, p. 137). 

O Quadro 1, apresenta as funções administrativas e seus significados, onde 
as mesmas se dispõe em ordem de execução. 

 
Quadro 1 - Processo Administrativo. 

 
Fonte: Maximiano (2004, p. 105). 

 
3.1.2 Atividade administrativa – gerir pessoas 

Conforme visto no tópico 3.1.1 o administrador deve apresentar diversas 
habilidades e competências no contexto organizacional, e por meio do quadro 1 é 
possível entender as funções administrativas no processo de gestão de pessoas em 
divisão de responsabilidades e autoridade, ficando entendível que o administrador 
deve ter conhecimento de como gerenciar os recursos e os colaboradores. 

Gil (2007) apresenta gestão de pessoas como sendo “a função gerencial que 
visa à cooperação das pessoas que atuam nas organizações para o alcance dos 
objetivos tanto organizacionais como individuais” (GIL, 2007, p. 17). 

Segundo o mesmo autor, Gil (2007), a área que hoje se denomina Gestão de 
Pessoas já foi designada no passado como Administração de Pessoal, Relações 
Industriais e Administração de RH. No final do século XX, popularizaram-se outras 
expressões como Gestão de Talentos, Gestão de Parceiros e Gestão do Capital 
Humano. Muitas empresas procuram utilizar o termo Gestão de Pessoas em 
substituição ao termo Administração de RH – que ainda é a forma mais comum 
entre as expressões utilizadas – para ressaltar que o termo Recursos Humanos 
implica perceber as pessoas apenas como recursos, como os outros: recursos 
financeiros, recursos materiais etc. (GIL, 2007; CHIAVENATO, 2014). 

A importância que hoje se dá ao fator humano não se deu de forma natural, 
foram necessárias ações coletivas e evoluções históricas, não somente no campo 
de administração, mas em diversas áreas da ciência, que contribuíram para que se 
chegasse a novos aspectos sobre as relações de trabalho. No Brasil, a área de RH 
apresenta-se em uma linha evolutiva. Marras (2011), baseado no trabalho de 
Marília Tose (2007), apresenta cinco fases evolutivas da função de RH ao longo do 
século XX. 

As fases apresentadas por Marras (2011) são: 
a) Fase Contábil (antes de 1930): foi a primeira fase da gestão de pessoal. 

Centralizada na contabilidade da produção e das horas trabalhadas, para pagar ou 
descontar. Marcada pela influência da administração científica. O gestor era visto 
como um “capataz” ou “feitor” (DUTRA, 2009).  

b) Fase Legal – Estado Novo (1930-1950): em 1930 foi criado o Ministério do 
Trabalho, da Indústria e Comércio. Foi instituída por Getúlio Vargas, em 1943, a 
CLT. Surge a figura do Chefe de Pessoal, com poderes sobre os funcionários pelo 
seu domínio das regras jurídicas contidas na CLT (MARRAS, 2011).  
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c) Fase Tecnicista (1950-1965): durante o governo de Juscelino Kubitscheck 
implantou-se a indústria automobilística no Brasil, seguindo o modelo americano. 
Surge a figura do Gerente de Relações Industriais, dividindo funções com o Gerente 
de RH. Foram operacionalizados serviços de Recrutamento e Seleção, 
Treinamento, Higiene e Segurança, entre outros. (MARRAS, 2011). 

d) Fase Administrativa ou Sindicalista (1965-1985): surgimento do movimento 
“novo sindicalismo” com fortes reivindicações das bases trabalhadoras, que tiveram 
um importante papel nas mudanças que ocorreram nesse período. Desaparece o 
Gerente de Relações Industriais e prevalece o Gerente de RH, que trata de 
questões burocráticas, operacionais e relações dos indivíduos, sindicatos e 
sociedade. (MARRAS, 2011). 

e) Fase Estratégica (1985-atual): surgem os programas de planejamento 
estratégico. A preocupação com os funcionários passa a ser de longo prazo. O 
Gerente de recursos passa para o nível estratégico de diretoria. Desenvolvimento 
pessoal e motivação passam a ser preocupações centrais para o aumento da 
produtividade (FIDELIS, 2009; BANOV, 2012). 

 
3.1.3 Direito Trabalhista 

O Direito do Trabalho é o ramo da ciência jurídica a qual se constitui de 
normas e princípios que regulam o trabalho do subordinado, seja individual ou 
coletivo, atribuindo-lhes direitos, deveres, sanções entre empregados e 
empregadores. Conforme Neto (1998, p.11) O Direito do Trabalho é regido por uma 
Constituição Democrática e cidadã que conserva no Art. 22º, a competência da 
União para legislar sobre o Direito do Trabalho mantendo a Justiça do Trabalho no 
Art. 7° e demais incisos que trata dos direitos sociais trabalhistas.  

O direito individual do trabalho é aquele consolidado pelas partes, ou seja, 
empregado e empregador, onde o empregado recebe do empregador um salário 
mediante prestação pessoal de serviço nas atividades da empresa, ambos com 
direitos e obrigações a serem cumpridas, firmado através do contrato individual de 
trabalho. (NETO, 1998, p. 12). O Direito Coletivo formula os princípios e normas do 
sistema sindical de cada país e coordenam todos os processos de sua atuação, 
dirigindo para o equilíbrio da tutela dos direitos do trabalhador e do empregador. O 
direito coletivo de trabalho compete também à negociação coletiva visando à 
resolução de conflitos coletivos (NETO, 1998, p. 13). 

No Brasil, a história do Direito do trabalho inicia-se em 1500 com a 
descoberta do Brasil e início do trabalho escravo, Martins (2000), afirma que no 
início as constituições legislavam apenas sobre a forma do Estado e o sistema do 
governo, a constituição de 1824 aboliu o chamado corporações de ofício, pois 
deveria existir a liberdade no exercício das profissões e dos ofícios, em 1871 foi 
sancionado mais um mecanismo constitucional a Lei de ventre livre que determinou 
que a partir desse ano os filhos dos escravos nasceriam livres, já em 1885 foi a 
provada a Lei Saraiva-Cotegipe ou Lei dos sexagenários, libertando os escravos 
com mais de sessenta anos, em 1888 foi fechado o ciclo da escravatura com a 
assinatura da Lei Áurea em 13 de maio  1888 pela princesa Isabel. 

A história do trabalho brasileiro ainda teve grande ênfase em 1930 onde o 
governo Vargas começou a traçar grandes avanços que persistem até os dias de 
hoje. Antes mesmo da criação da CLT, aconteceu no governo provisório de 1930-
1934, uma das primeiras medidas tomadas que culminou na criação do Ministério 
do Trabalho Indústria e Comércio, que atribuía a responsabilidade de elaborar leis 
destinadas às relações de trabalho e impor novas diretrizes às organizações 
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sindicais especialmente de trabalhadores (RODRIGUES, 1979, p. 70 apud, ALLAN, 
2010, p.153-154). 

Segundo Martins (2000), na prática a Constituição de 1934 foi a primeira a 
tratar especificamente do Direito do Trabalho, esta garantia basicamente a 
liberdade sindical, isonomia salarial, salário mínimo, jornada de oito horas de 
trabalho, proteção do trabalho das mulheres e menores, repouso semanal e férias 
anuais remuneradas 

Segundo Colussi (2003, p. 86), com a ascensão de Getúlio Vargas ao poder, 
cujo o posicionamento jurídico era de defesa de intervenção do Estado na ordem 
econômica e social, para garantia do bem estar social, a ordem jurídica trabalhista 
foi intensamente alterada e adquiriu estruturas que regem até hoje as relações de 
trabalho, sendo criado o Ministério de Trabalho e a Consolidação da Leis 
trabalhistas.  Segundo Martins (2000), em 1988 foi criada a atual Constituição 
Federal que trata dos Direitos trabalhistas nos artigos 7º a 11º. Sendo a 
Constituição e a CLT instrumentos de regulação do trabalho e suporte jurídico aos 
empregados e aos empregadores. A CLT é a principal norma legislativa referente 
ao Direito do Trabalho, ela foi criada através do Decreto-Lei nº. 5.452, de 1 de maio 
de 1943 e sancionada pelo então presidente Getúlio Vargas durante o período do 
Estado Novo, unificando toda legislação trabalhista então existente no Brasil. Seu 
objetivo principal é a regulamentação das relações individuais e coletivas do 
trabalho, nela previstas. 

 
3.1.4 Relação entre Direito Trabalhista e Administração de empresas 

Conforme discorrido, o administrador é o profissional que faz a gestão das 
empresas e seus recursos, Fayol (1989) diz que o administrador é responsável por 
“planejar, organizar, coordenar, comandar e controlar” (FAYOL, 1989, p. 67). 
Segundo Resende (2004), o profissional de administração deve apresentar algumas 
competências, nas quais o autor lista onze aptidões de gestão, estando incluídas 
nessa lista aquelas propostas por Fayol. Para esse autor, as competências de 
gestão são: planejamento, organização, controle, orientação, delegação, decisão, 
competências para liderar, para treinar e educar, para comunicar, para dar e 
receber feedback e para conduzir reuniões, sendo que todas essas atividades 
apresentam conhecimentos específicos. O fato é que o administrador pode atuar de 
várias formas e em vários campos, um deles é administrar recursos humanos ou 
como atualmente é chamado administrar ou gerir pessoas. Segundo Chiavenato 
(2002), a administração de recursos humanos consiste em planejar, organizar, 
desenvolver, coordenar e controlar técnicas capazes de promover o trabalho 
eficiente dos colaboradores, Dessa forma entende-se que a organização é formada 
por decisões integradas que formam a relação de trabalho, sendo que a qualidade 
do mesmo impacta diretamente no alcance dos objetivos organizacionais e 
pessoais dos colaboradores. 

Historicamente essas duas áreas de conhecimento se encontram na 
evolução do conceito de administração de pessoas, especificamente na fase legal 
entre os anos de 1930 e 1950, conforme Marras (2011), essa fase foi marcada pela 
criação do Ministério do trabalho e pela compilação das leis existentes em 1943, na 
criação da CLT, motivo esse porque esse período ficou conhecida como fase legal, 
pelo início da gestão legalista de pessoas. Almeida (2012) aponta a influência 
jurídica em vários processos inerentes a função de gerir pessoas, como agregar, 
aplicar, recompensar, desenvolver, manter e monitorar, sendo que esses processos 
devem ser estruturados sem perder de vista a prescrição legal do que “pode” e do 
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que “deve ser feito”, cuidando ainda do que “não deve ser feito”, pois com a atual 
legislação trabalhista não é fácil gerir todos os processos sem esbarrar em algum 
empecilho legal e ainda, sem acarretar ônus, às vezes demasiado, à organização. A 
autora, demonstra a estatística crescente de reclamações trabalhista nos últimos 
anos, evidenciando que o terreno legal trabalhista é fértil e complexo, o que exige 
mínimo de familiaridade de quem atua diretamente nas questões trabalhistas da 
organização. 

De acordo com Molino (2018), direito trabalhista é tema atual devido as 
reformas e atualizações que acontecem nesse campo, o autor enfatiza que por trás 
de todas as medidas é o capital humano que é atingido com as mudanças 
existentes, nessa perspectiva afirma que o direto trabalhista é ferramenta essencial 
para gestão de pessoas. As atuais gestões de pessoas nas organizações devem 
focar na conciliação da emoção com a razão, subjetividade e objetividade, sendo de 
suma importância o departamento de RH, além de entender as rotinas 
procedimentais de seu dia a dia, além de suas competências pessoais (aspectos 
políticos e humanos), deve entender da legislação trabalhista, as tendências 
jurisprudenciais e o entendimento doutrinário da legislação trabalhista. 

A relação entre as duas áreas se estreitam ainda mais com a reforma 
trabalhista acontecida em 2017, as diversas alterações que aconteceram no campo 
trouxeram novos conceitos de trabalho e de contratação, nessa perspectiva Melo e 
Roncolato (2018), abordam que a gestão empresarial, considerando a 
Administração de RH é um setor importante no equilíbrio da empresa, que tende a 
absorver todo o contexto estabelecido, surgindo dessa forma a necessidade de 
adaptação e recolocação de acordo com este novo cenário criado pela reforma 
trabalhista. Gestores de RH, bem como administradores em geral, devem 
acompanhar as mudanças e movimentar seus planos a fim de se adequar àquilo 
que é novo. Ficando claro que todo processo gerencial de administrar ou gerir 
pessoas, seja em questões mais técnicas de trabalho ou em metodologias que 
garantam um ambiente favorável, envolvem um processo de estar de acordo com o 
que está escrito em Lei, e a necessidade de estar atuando de maneira integra, 
idônea, é sem dúvida primordial para que a organização se mantenha viva no 
mercado, a fim de evitar atropelos e responder ações trabalhistas que poderiam ser 
evitadas. 

 
3.2 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

3.2.1 Caracterização da pesquisa 
Gráfico  1 - Faixa etária  dos respondentes      Gráfico  2 - Gênero dos respondentes                                        
                   da pesquisa                                                       da pesquisa 
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Fonte: Autora, 2020                                                  Fonte: Autora, 2020 

 
Gráfico  3 - Estado Civil dos respondentes   Gráfico  4 - Ocupação dos respondentes                             

da pesquisa                                                   da pesquisa 
 

 
Fonte: Autora, 2020                                                   Fonte: Autora, 2020 

 
Conforme os Gráficos 1, 2, 3 e 4, os respondentes da pesquisa podem ser 

caracterizados como um público em sua maioria jovem, sendo que respondentes 
com idade até 25 anos perfazem 59% da pesquisa (66 respondentes) e 41% (46 
respondentes) acima de 25 anos e, ainda, o gênero prevalente é o feminino 
representando 63% dos respondentes (70 respostas); a maioria dos respondentes 
são solteiros representando 60% dos respondentes (67 respondentes) e possuem 
algum tipo de ocupação representando 84% dos respondentes, ou seja, ocupação 
de formal, informal, estágio e como empresário; dessa forma, já possuem algum tipo 
de contato com o mundo do trabalho, sendo que apenas 16% somente estudam. 
 
Gráfico  5 – Quantificação da participação dos períodos na pesquisa  
 

 
Fonte: Autora, 2020 

 
Quanto ao período cursado, a pesquisa obteve maior participação do 2º. 

período, modalidade EAD, com 19 respostas, sendo que a participação no geral de 
modalidade presencial e modalidade a distância representam exatamente 50% da 
pesquisa, 56 participações de cada modalidade, conforme apresentado no Gráfico 5. 
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3.2.2 Avaliação do nível de conhecimento 

Quanto ao nível de conhecimento, foram elaboradas questões com base no 
levantado no referencial teórico a respeito de Direito Trabalhista e de dúvidas dos 
próprios acadêmicos. 

No que tange ao constructo de “conhecimento sobre as legislações existentes 
e aplicáveis ao mundo do trabalho”, no Gráfico 6, é possível perceber um 
conhecimento geral que varia do nenhum para razoável, na maioria das 
interrogativas, esse constructo buscou avaliar o nível de conhecimento dos 
acadêmicos mediante as fontes de legislações que são utilizadas no campo 
trabalhista, ter conhecimento sobre essas questões é de grande importância, e os 
dados mostram que os acadêmicos em sua maioria não têm total conhecimento 
sobre os seus direitos fundamentais como trabalhadores, o que é garantido na 
Constituição Federal e que consta na CLT e, também, quais as legislações 
existentes a que podem recorrer em casos de conflitos, ou ainda para aumento de 
conhecimento. Nessa perspectiva a Legislação dispõe sobre os direitos 
fundamentais na Constituição Federal do Art. 7 ao Art.11, sendo alguns deles: Férias 
e 1/3; Seguro desemprego; FGTS, 13º, Aviso prévio, Horas extras entre outras. 
Quanto a hierarquia das legislações com a reforma trabalhista em algumas situações 
o acordado se sobrepõe ao legislado conforme Art. 611 da CLT, que aborda sobre 
acordos coletivos e convenções coletivas, sendo essas algumas das fontes de 
informação na área trabalhista. 
 
Gráfico  6 - Nível de conhecimento no constructo "Legislações trabalhistas 

existentes" 

 
Fonte: Autora, 2020 

 
Já no constructo “Contratação”, é possível observar no Gráfico 7 um 

conhecimento geral que varia do nenhum para razoável na maioria das 
interrogativas, e a minoria possui muito ou muitíssimo conhecimento; isso demonstra 
que a maioria dos acadêmicos conhece razoavelmente sobre o universo de 
contratação de mão de obra, quais os requisitos, quais jornadas permitidas por lei e 
ainda quais as opções permitidas por lei para realizar uma contratação; esse é um 
conhecimento de grande relevância para um gestor pois a forma de contratação 
interfere em toda a vida laboral do colaborador.  



VII Encontro de Pesquisa e XI Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 29 e 30 de 
outubro de 2020 

 

O fundamento legal, portanto, para que haja vínculo trabalhista está disposto 
no nos Art. 2º. e 3º. da CLT, estando entre os requisitos: Pessoa física, 
pessoalidade, onerosidade, subordinação e habitualidade. Nesse contexto existem 
formas diferentes de contratação, há os contratos por prazo determinado, 
indeterminado ou intermitente, fundamentados a partir do Art. 443 da CLT. Quanto 
as jornadas de trabalho permitida, existem a jornada de oito horas diárias e 44 
semanais prevista no Art. 58 da CLT, jornadas parciais Art. 58-A e jornadas 12x36 
Art. 59.  Quantos aos intervalos para repouso de acordo com a jornada de trabalho, 
esses fundamentam-se nos Art. 71 e 611-A, que dizem: Jornadas com duração de 4 
a 6 horas: intervalo de 15 minutos; Jornadas que excedam 6 horas: intervalo de 
mínimo 1 hora e no máximo 2 horas, podendo ainda ser reduzido para 30 minutos, 
se assim for previsto em acordo ou convenção coletiva 
 
Gráfico  7 - Nível de conhecimento no constructo "Contratação" 
 

 
Fonte: Autora, 2020 
 

Quanto ao constructo “férias”, conforme Gráfico 8, os participantes apontam 
um conhecimento mais mediano constatado nas respostas em sua maioria do 
nenhum para conhecimento razoável em todas as interrogativas, porém já se tem 
um conhecimento mais significativo em alguns acadêmicos demonstrado nas 
assinalações de muito ou muitíssimo conhecimento sobre o assunto. Conhecer 
sobre a temática de férias é de grande relevância enquanto trabalhador e quanto 
empregador. 

Quanto ao fundamento legal, as férias e suas diretrizes estão dispostos no 
Capítulo IV – Seção I do Art. 129 até 153 da CLT, que diz que: todos os funcionários 
tem direito as 30 dias férias a cada 12 meses de contrato, sendo que as férias 
podem ser afetadas em casos de faltas injustificadas, sendo diminuídas os dias de 
direito, as férias ainda serão concedidas por ato do empregador nos 12 meses 
subsequentes, a data em que o empregado tiver adquirido o direito, podendo ainda 
ser divido em três períodos conforme disposto na legislação, quanto a remuneração 
essas devem ser pagas em até dois dias antes do início das férias e deve ser 
remunerada com 1/3 a mais pois é direito do trabalhador  
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Gráfico  8 - Nível de conhecimento no constructo "Férias" 
 

 
Fonte: Autora, 2020 
 

No que tange ao constructo “Rescisão” conforme Gráfico 9 que aborda 
questões que envolvem o fim de um contrato de trabalho, os acadêmicos 
apresentam um conhecimento mais prevalente até o nível razoável, porém nesse 
constructo obtém-se uma devolutiva bem mais positiva quanto ao nível de 
conhecimento que é apontado de forma mais significativa apresentando resultados 
de “muito conhecimento” expressos em algumas questões, como a que trata sobre 
aviso prévio. Conhecer sobre como funciona uma rescisão de trabalho é de grande 
importância para os dois lados, é ter segurança como trabalhador que estará 
recebendo todos os seus direitos no tempo determinado, e como empregador que 
está pagando exatamente o devido nas condições rescisórias, trazendo segurança 
em uma possível reclamação trabalhista. A legislação nesse caso se fundamenta na 
CLT no Capítulo V – da rescisão, sendo que a rescisão é a formalização do 
encerramento de vínculo trabalhista, podendo ser para contratos com prazo 
indeterminado ou determinado; dessa forma, existem rescisão sem justa causa Art. 
477-A e com justa causa a partir do Art. 482, podendo ser solicitadas por ambas as 
partes envolvidas. Para qualquer tipo de rescisão, o prazo para pagamento das 
verbas rescisórias é de 10 dias, contados a partir da data de término do contrato, 
conforme disposto no Art. 477, inciso 6º. da CLT. Sendo que o aviso prévio é um 
direito fundamental do trabalhador garantido na Constituição Federal no Art. 7º. 
inciso XXI, e na CLT o mesmo é regulado no Capítulo VI Art. 487 

 
Gráfico  9 - Nível de conhecimento no constructo "Rescisão" 

 
Fonte: Autora, 2020 
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No constructo “Horas extras, remuneradas ou compensadas”, conforme 

Gráfico 10, é possível perceber que a maioria dos acadêmicos não tem total 
conhecimento sobre como funciona quando é trabalhado além da jornada 
contratada, apresentado um conhecimento nas duas interrogativas do nenhum para 
razoável, esse é conhecimento é bem relevante enquanto empregado pois traz o 
conhecimento de quanto deve receber em caso de horas extras pagas ou de quanto 
e até quando deve folgar em caso de banco de horas. Quanto ao fundamento legal a 
respeito de horas adicionais, as horas extras são também uma garantia da CF no 
Art. 7, inciso XVI, na qual diz que o trabalho extraordinário deve ser remunerado no 
mínimo 50% superior ao salário normal. A CLT prevê no Art. 59 prevê o limite de 
duas horas extras diárias respeitando o limite de 10 horas diárias, e se em feriados 
ou DSR a lei 605/49 prevê o pagamento em dobro em caso de trabalho, salvo se 
houver medida compensatória. Quanto ao banco de horas o Art. 59 inciso 5º. da 
CLT, regula a adoção de banco de horas para todas empresas, sendo que não é 
mais necessária a intervenção dos sindicatos. 
 
Gráfico  10 - Nível de conhecimento no constructo "Horas extras. remuneradas ou 

compensadas” 
 

 
Fonte: Autora, 2020 

 
No constructo “afastamentos”, conforme Gráfico 11, trata-se de situações na 

qual faltas são permitidas por lei, o conhecimento apresentado pelos acadêmicos 
apresenta um nível intermediário, variando na maioria das interrogativas no nenhum 
para conhecimento razoável. Essa área de conhecimento também é de grande 
relevância no cotidiano das empresas e na vida laboral dos colaboradores, uma vez 
que o conhecimento sobre os afastamentos abrangidos na legislação impacta 
diretamente no funcionamento das atividades da organização trazendo informação 
ao empregador de como proceder em cada caso de afastamento. A legislação 
prevê ausências permitidas por Lei no Art. 473 da CLT que fundamenta as 
situações em que o funcionário poderá deixar de comparecer ao serviço, sem 
prejuízo do salário, sendo alguns motivos como falecimento, gala, consultas 
médicas, licenças maternidades e paternidade, trazendo os dias de afastamento 
permitidos em casa caso. 
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Gráfico  11 - Nível de conhecimento no constructo "Afastamentos permitidos por Lei" 
 

 
Fonte: Autora, 2020 

 

No constructo “folha de pagamento”, conforme Gráfico 12, são abordadas 
questões inerentes ao processo de folha de pagamento de salários no que tange a 
prazos, adicionais, descontos, encargos; dessa forma, os acadêmicos respondentes 
apresentaram em sua maioria conhecimento até o nível razoável em todas as 
interrogativas, porém observa-se também um maior nível de conhecimento em 
algumas interrogativas, sendo que esse constructo traz  maior relevância em opções 
de muito ou muitíssimo; esse conhecimento é de grande relevância para quem atua 
em setores de gestão de pessoas ou RH, pois são conhecimentos básicos e 
rotineiros desse setor, e ainda enquanto empregado pra conhecer o que está consta 
no recibo de pagamento e se isso está de acordo com o que prevê a legislação. 
Nessa perspectiva a legislação prevê o salário in natura no Art. 458 da CLT; trata-se 
de formas de remunerar o funcionário, além do pagamento em dinheiro, prevê ainda 

que o FGTS é de responsabilidade do empregador pois é um direito fundamental do 
trabalhador, sendo que os pagamentos devem ser até o quinto dia útil do mês 
subsequente, conforme Art. 459 da CLT, e os descontos estão previsto no Art. 462 
sendo alguns deles: INSS, IRRF, Vale transporte, pensão alimentícia, etc e os 
adicionais são alguns deles adicional noturno conforme Art.73, insalubridade e 
periculosidade Art. 189 a 193, horas extras nos termos do Art. 59. 
 
Gráfico  12 - Nível de conhecimento no constructo "Folha de pagamento" 
 

 
Fonte: Autora, 2020 
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No que tange ao uso do uniforme dentro da organização, conforme Gráfico 

13, é possível perceber que os participantes não têm total ciência se é obrigatório ou 
não usar uniforme no ambiente organizacional, sendo que os níveis de 
conhecimento do nenhum, ao razoável são maiores que  as porcentagens 
apresentadas nos níveis de muito ou muitíssimo conhecimento, esse fator 
cotidianamente gera dúvidas nos colaboradores e nesse caso, a legislação prevê no 
Art. 456-A, que cabe ao empregador definir qual o uniforme padrão a ser utilizado no 
ambiente de trabalho,  
 
Gráfico  13 - Nível de conhecimento no constructo "Uniforme" 
 

 
Fonte: Autora, 2020 

 
Ainda é válido avaliar a percepção e o conhecimento dos acadêmicos em 

cada constructo, e o resultado apresentado no Gráfico 14 mostra que o nível de 
conhecimento geral de todos os acadêmicos segue uma certa linearidade ficando 
em sua maioria na casa dos 50%, o constructo que apresenta menor nível de 
conhecimento é o de “Legislações trabalhistas existentes” com 49,98% e o de maior 
conhecimento é o constructo “uniforme” com 63,57%. De forma geral, os resultados 
apontam que os acadêmicos demonstram um conhecimento fraco sobre o campo, 
isso por que a média geral de respostas das questões de mensuração de 
conhecimento ficou na casa 2,69, isso demonstra que a maioria dos respondentes 
assinalaram as opções, 1 - nenhum, 2 - pouquíssimo e 3 -razoável. 
 
Gráfico  14 - Média do nível de conhecimento por constructo 
 

 
Fonte: Autora, 2020 
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Quanto aos períodos, pode-se perceber que o período cursado tem um 

impacto mínimo no aumento do nível de conhecimento, e todos estão na mesma 
média de conhecimento possuindo conhecimento fraco sobre a temática; dessa 
forma, no comparativo de todos os períodos e modalidades, o período que 
demonstrou mais conhecimento foi o 8º. período de modalidade presencial, com 
59,64% de conhecimento e o de menor conhecimento foi o 2º. período modalidade 
presencial, com 46,94%. 
 
Gráfico 15 - Média geral do nível de conhecimento por período e modalidade 
 

 
Fonte: Autora, 2020 

 
3.2.3 Avaliação da percepção sobre a relação entre administração e direito 
trabalhista 

No aspecto de relação entre as duas áreas, foram avaliados se os 
acadêmicos acreditam na relação entre as duas áreas e o quanto dão importância 
ao conhecimento. E, no que tange a quanto os acadêmicos acreditam estar 
relacionado os temas, conforme Gráfico 16, as porcentagens prevalentes se 
encontram entre os níveis de muito e muitíssimo perfazendo 59% dos respondentes; 
os mesmos apresentam um grande interesse em aprender mais sobre a temática 
apresentando 74% das respostas nos níveis de muito e muitíssimo interesse, e 
quanto ao conhecimento já adquirido a prevalência se encontra entre os níveis de 
pouquíssimo e razoável perfazendo 71% da pesquisa. Esse é um dado 
extremamente relevante pois demonstra que os acadêmicos apresentam grande 
interesse em aprender mais no ambiente acadêmico sobre essa temática, e que até 
a presente pesquisa tinham aprendido poucas coisas. 

 
Gráfico 16 - Percepção da relação entre Administração e Direito Trabalhista 
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Fonte: Autora, 2020 

 
Quanto ao nível de importância dado a conhecimento sobre direito 

trabalhista no âmbito administrativo para manutenção do trabalho e para o exercício 
da profissão no mercado de trabalho, é possível observar no Gráfico 17 que os 
acadêmicos em todas as interrogativas dão grande importância ao conhecimento, 
representados pelos expressivos resultados nas opções de muito importante e 
muitíssimo importante. O resultado obtido está em concordância com o que diz a 
literatura, conforme abordado no referencial teórico. De Castro (2012) afirma que, no 
Direito do Trabalho, é de fundamental importância a compreensão desse tema pelo 
administrador. Apresentando dessa forma influência direta no campo de gestão de 
pessoas, Almeida (2012) aponta a influência jurídica em vários processos inerentes 
à função de gerir pessoas, como agregar, aplicar, recompensar, desenvolver, manter 
e monitorar, sendo que esses processos devem ser estruturados sem perder de 
vista a prescrição legal do que “pode” e do que “deve ser feito”, cuidando ainda do 
que “não deve ser feito”. 
 
Gráfico 17 - Nível de importância dado ao conhecimento 
 

 

Fonte: Autora, 2020 

 
3.2.4 Análise de correlações 

Para análise de correlações, é necessário verificar a normalidade do 
instrumento, ou seja, o quanto as respostas são parecidas entre si, dessa forma, foi 
utilizado o software SPSS para análise desse fator e, como a amostra é maior que 
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30, usa-se teste de normalidade de Kolgomorov-Smirnov; os dados apresentaram 
distribuição não normal, isso quer dizer que o grau de significância foi menor que 
0,05 e que as respostas foram muito diferentes entre si, trazendo um resultado não 
normal. Para tanto, foi utilizado o coeficiente de correlação de Spearman indicado 
para dados não paramétricos, não normais. Na correlação de Spearman, os 
resultados estatísticos significativos foram considerados com p<0,05. 

Para isso, usam-se as seguintes métricas, conforme Tabela 5, para analisar 
o grau de correlação entre as variáveis do estudo: 

 
Tabela 1 - Métrica para análise de correlação entre as variáveis 
 

 

Fonte: Shimakura, 2006. 

 
Dessa forma, correlacionando o período cursado, a ocupação e a faixa etária 

com as variáveis de estudo todas as correlações se apresentaram na casa de muito 
fraca e fraca, isso quer dizer que esses fatores não impactam significativamente no 
aumento de conhecimento, sendo portanto que todos os períodos e ocupações e 
faixas etárias detém o mesmo conhecimento, não ultrapassando o limite de 
correlação de 0,39. 

Ainda foi utilizado o Excel para demonstrar o impacto do período, ocupação e 
faixa etária no nível de conhecimento, esses apresentam-se nos gráficos 18, 19, 20 
e 21, que deixam evidente que independente desses fatores o nível de 
conhecimento é semelhante, tendo mínimas diferenças 

 

 
Fonte: Autora, 2020                                                    Fonte: Autora, 2020 

Gráfico 18 – Média de nível de          
conhecimento por constructo, 
modalidade presencial 

Gráfico 19 - Média do nível de 
conhecimento por constructo, 
modalidade a distância 
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Fonte: Autora, 2020                                                    Fonte: Autora, 2020 

 
4. CONCLUSÃO 

Essa pesquisa teve como objetivo identificar o grau de conhecimento sobre 
Direito Trabalhista dos acadêmicos de administração da faculdade FATEB, para 
tanto foi aplicado um questionário e nesta investigação, além de analisar o nível de 
conhecimento, foi também estudado a importância que eles dão ao conhecimento.  

Foi possível por meio dos resultados da pesquisa, observar e concluir que os 
acadêmicos do curso de administração dos períodos considerados, tanto 
modalidade presencial quanto a distância, apresentam um fraco conhecimento 
sobre a temática, em todos os temas abordados o nível de conhecimento apresenta 
uma média de 50%, ainda é possível observar que do conhecimento que possuem 
a maioria aponta que aprenderam pouquíssimos fatos em sala de aula e ainda a 
maioria acredita na relação das duas áreas e possuem grande interesse em 
aprender sobre, dando assim uma importância elevada para a temática no curso de 
administração, tendo base as pontuações da pesquisa. 

Desta forma é possível perceber e concluir uma lacuna de conhecimento no 
curso, o que pode apontar que o ensino nesta área é deficitário, desta forma 
percebendo o interesse dos acadêmicos em aprender e avaliando a matriz do 
curso, é possível sugerir a inclusão de alguns conhecimentos básicos e gerais da 
temática  nas disciplinas de Gestão de Pessoas e Recursos Humanos, ou ainda 
disciplinas que abordam noções de Direito, é válido ressaltar que a abordagem do 
trabalho é voltado para formação de administradores capacitados para o mercado 
de trabalho e não de advogados desta forma o Direito de Trabalho é abordado em 
entendimentos gerais, não aprofundado. 
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AVALIAÇÃO DO PERFIL EMPREENDEDOR DOS ACADÊMICOS DO 
CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 

 
Adah Vieira de Araujo1, Ana Carolina da Silva dos Santos2, Juliana Moletta3 e 

Valéria Baranhuk Scepanik4 

 
 
 

RESUMO 
 
Este estudo teve o intuito de identificar quais as características empreendedoras 
podem ser encontradas nos acadêmicos do curso de Administração modalidade 
presencial da instituição de ensino FATEB, dessa forma foram levantadas as 
principais características empreendedoras abordadas na literatura e como essas 
características podem ser desenvolvidas nas instituições de ensino. A metodologia 
utilizada consistiu em pesquisa quantitativa e de caráter exploratório. O instrumento 
de coleta de dados utilizado foi um questionário elaborado e proposto por Renata 
Muraro na revista Gestão e Desenvolvimento da Universidade FEEVALE. Os 
resultados do presente estudo indicaram elevada presença de características 
empreendedoras nos acadêmicos, refletindo nos altos níveis de perfil empreendedor. 
Palavras-chave: Empreendedorismo; Perfil empreendedor; Características 

empreendedoras. 
 
 

ABSTRACT 

 
This study aimed to identify which entrepreneurial characteristics can be found in the 
students of the course of Administration face-to-face of the fateb educational 
institution, thus the main entrepreneurial characteristics addressed in the literature 
and how these characteristics can be developed in educational institutions were 
raised. The methodology used consisted of quantitative and exploratory research. 
The data collection instrument used was a questionnaire elaborated and proposed by 
Renata Muraro in the journal Management and Development of feevale University. 
The results of the present study indicated a high presence of entrepreneurial 
characteristics in the students, reflecting the high levels of entrepreneurial profile. 
Key-words: Entrepreneurship; Entrepreneurial profile; Entrepreneurial 
characteristics. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

O conceito de empreendedorismo tem sido muito difundido no Brasil, nos 
últimos anos, intensificando-se no final da década de 1990 (DORNELAS, p. 1, 
2001). A consolidação de sua importância no cenário acadêmico nacional nos 
últimos anos foi evidenciada através do aumento do número de publicações e, do 
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crescimento do espaço destinado ao tema nos principais eventos de pesquisa e 
periódicos da área de administração. 

Schumpeter (1950) entende o empreendedor como promotor de adaptações 
essenciais ao progresso econômico. Enquanto, Kirzner (1986) considera o 
empreendedor como aquele que consegue identificar e aproveitar oportunidades 
que são geradas com o uso de novas tecnologias em substituição de outras, o que 
remete ao processo, denominado por Schumpeter (1982), de destruição criativa, ou 
seja, o processo capaz de inserir novas tecnologias, destruindo ou até mesmo 
suprimindo tecnologias existentes, inclusive tecnologias de gestão. 

Para Schumpeter apud. Benevides (2002, p. 30): “a função do empreendedor 
é reformar ou revolucionar o modelo de produção, participando, assim, do processo 
de “destruição criativa” da ordem econômica vigente. Trata-se, portanto, do 
responsável pela inovação e pela capacidade da economia de se desenvolver”. 
Sendo assim, empreendedor é aquele que tem iniciativa de empreender e de ter um 
negócio próprio, identifica oportunidades e as transforma em uma organização 
lucrativa. 

Neste ponto surgem as questões de pesquisa que dão origem a esta 
investigação: Qual é o perfil empreender dos acadêmicos do curso de 
Administração modalidade presencial da Faculdade de Telêmaco Borba – FATEB? 

Para responder às questões propostas, este estudo teve o objetivo geral 
analisar o perfil empreendedor dos acadêmicos do curso Administração modalidade 
presencial da Faculdade de Telêmaco Borba - FATEB; Os objetivos específicos 
pontuados foram: (I) Caracterizar a amostra conforme o perfil socioeconômico; (II) 
identificar o perfil empreendedor dos acadêmicos. 

 
2. METODOLOGIA 

2.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA   

Quanto à natureza da pesquisa caracterizou-se como aplicada, segundo Gil 
(2007, p. 35) esta “objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática, dirigidos à 
solução de problemas específicos, envolvendo verdades e interesses locais”.  

 O referencial teórico do presente estudo foi elaborado com base em 
materiais já publicados, sendo retirados de sites, periódicos científicos, artigos 
científicos e livros. Gil (2010, p. 30),” diz que em muitas situações, não há outra 
maneira de conhecer os fatos passados se não com base em dados bibliográficos”. 

No que tange aos objetivos da pesquisa, a pesquisa determina-se como 
exploratória. Para Gil (2008), a pesquisa exploratória proporciona maior 
familiaridade com o problema (explicitá-lo). Assim as pesquisas exploratórias são 
realizadas, em geral, por meio de revisões em literaturas, estudos de caso ou 
entrevistas com pessoas que tenham experiências práticas ou que sejam 
especialistas no tema. 

Quando abordagem do problema visando atender os objetivos desta 
pesquisa, quantitativa e qualitativa. As pesquisas que aplicam métodos quantitativos 
são aquelas que empregam a estatística e a matemática como recursos principais 
para a análise das informações, dessa forma, sistematizam essas informações em 
termos numéricos fazendo os devidos tratamentos dos dados de forma quantitativa. 
A abordagem qualitativa envolve a obtenção de dados descritivos, obtidos no 
contato direto do pesquisador com a situação estudada, enfatiza mais o processo 
do que o produto e se preocupa em retratar a perspectiva dos participantes. É 
importante salientar que os métodos qualitativos são auxiliares dos quantitativos e 
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vice-versa (OLIVEIRA, 2011; LEITE, 2008). 
O presente trabalho constitui-se no que tange aos procedimentos técnicos 

em pesquisa bibliográfica para construção de seu desenvolvimento, que de acordo 
com Gil (2010, p.29) “é elaborada com base em material já existente. 
Tradicionalmente, esta modalidade de pesquisa inclui material impresso, como 
livros, revistas, jornais, teses, dissertações e anais de eventos científicos”, 
caracteriza dessa forma uma vez que será feito um levantamento bibliográfico sobre 
o tema. 

Trata-se ainda pesquisa de levantamento (survey) a interrogação direta das 
pessoas cujo comportamento se deseja conhecerem. Procede-se à solicitação de 
informações a um grupo significativo de pessoas acerca do problema estudado 
para, em seguida, mediante análise quantitativa, obterem-se as conclusões 
correspondentes aos dados coletados. Quanto o levantamento recolhe informações 
de todos os integrantes do universo pesquisado, tem-se um censo (GIL, 2008). 

 
2.2 COLETA DE DADOS  

Segundo o autor Mattar (1996), o processo de coleta de dados inicia quando 
o primeiro contato é feito com os respondentes, quando se aplicam os instrumentos. 
Então, coletam-se os dados e esses é processado, trabalho que deve ser 
detalhado, planejado e controlado para que as informações obtidas tenham alta 
confiabilidade. Essa é uma etapa trabalhosa, porém, se for bem feita, é facilmente 
realizada.  

 
2.2.1 Instrumento 

O instrumento utilizado para coleta de dados, foi questionário que é o meio 
utilizado pelo procedimento survey, que de acordo com Fonseca (2002), a pesquisa 
com survey utiliza-se de questionário como instrumento de pesquisa para obtenção 
de dados e informações. 

O questionário utilizado foi retirado do artigo “Avaliação do perfil 
empreendedor em meio acadêmico” da revista Gestão e Desenvolvimento da 
Universidade FEEVALE, questionário esse com 40 questões fechadas estruturadas 
e predefinidas, relacionadas as competências empreendedoras, o questionário foi 
elaborado  baseado em conhecimentos de autores que relatam sobre o assunto, e 
para ser validado foi submetido à análise de cinco especialistas (experts), 
representando as áreas de empreendedorismo e da psicologia, e também foi 
submetido a um pré-teste antes de sua aplicação. 

 
2.2.2 Amostra 

A presente pesquisa foi aplicada para os acadêmicos do curso Administração 
modalidade presencial, em que a população total é formada por 94 acadêmicos. 
Para definição da amostra foi definido o modelo de amostragem probabilística e 
amostragem por acessibilidade que conforme aponta Gil (2008) a amostragem 
probabilística ocorre a seleção de forma aleatória de tal forma que cada elemento 
da população tem uma probabilidade conhecida de fazer parte da amostra, e 
amostragem por acessibilidade, onde é selecionado os elementos a que tem 
acesso, admitindo que esses de alguma forma possam representar a amostra da 
pesquisa. Caracteriza-se dessa forma, pois o convite para responder ao 
questionário foi enviado a todos os acadêmicos, e aqueles que apresentaram 
interesse e disponibilidade responderam à pesquisa.  
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Após a aplicação do questionário, a amostra do estudo foi composta por 43 
respondentes representando 45,74% da população conforme a tabela 1. Das 
respostas registradas, não foram excluídas nenhuma, uma vez que todos os 
respondentes responderam de forma completa e correta 

 
Quadro 1 – Amostragem 

 
Fonte: Autores, 2020. 

 
2.2.3 Aplicação do instrumento  

A coleta de dados foi realizada por meio da ferramenta Google Docs, a qual 
foi disponibilizada por link e enviada via WhatsApp aos acadêmicos. As questões 
abordadas foram encaminhadas diretamente para os acadêmicos de administração 
da instituição de ensino FATEB, para analisar o perfil empreendedor de cada 
período.  

 
2.2.4 Análise dos dados  

Para a tabulação e análise dos dados obtidos, foi necessária a utilização de 
recursos do Excel 2016, para desenvolvimento de planilhas e gráficos para 
apresentação e interpretação dos resultados. 
 
3. DESENVOLVIMENTO 

3.1 REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1.1 Principais características empreendedoras 

Para Dolabela (1999) e Filion (1999) o importante é entender o 
empreendedorismo como algo absorvido por pessoas com diferentes graus de 
necessidades, não existindo uma fórmula que permita inferir o sucesso ou o 
fracasso profissional. Da mesma forma, não há padrões psicológicos que possam 
definir o perfil do indivíduo empreendedor, corroborando a ideia de que 
determinados perfis crescem com a práxis.  E, ainda segundo Filion (1999), o 
empreendedor é alguém com capacidade de estabelecer objetivos claros e 
encontrar oportunidades de negócios.  

Para McClelland (1972) e Dornelas (2001) as características do 
empreendedor baseiam-se na motivação que eles têm por suas atividades, visto 
que demonstram motivação e determinação extremamente elevada, o que os 
distingue de outros profissionais que muitas vezes fazem apenas o suficiente para 
cumprir suas tarefas. Dornelas (2001) defende também que as características 
empreendedoras se baseiam na capacidade de intuir, de buscar riqueza, de 
planejar, de criar valor à sociedade, no networking e na visão de futuro.  

Já Dolabela (2002) define o empreendedor como indivíduo capaz de 
identificar as oportunidades, independentemente dos recursos que tem à mão, uma 
vez que sabe como buscar, gerenciar e capacitar recursos. 

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE 
(2013), através de seu site, divulga pesquisas com base em análises estatísticas 
muito significativas, como por exemplo, o trabalho denominado “Fatores 
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Condicionantes e Taxas de Sobrevivência e Mortalidade das Micro e Pequenas 
Empresas no Brasil – 2010 - 2013”. Este estudo constatou que 24,4% das 
empresas fracassam antes de completar 2 anos de vida e destacou como fatores 
condicionantes ao sucesso empresarial características agrupadas em três 
categorias comuns: 1) habilidades gerenciais; 2) capacidade empreendedora e 3) 
logística operacional. 

Filardi et al. (2012) investigou em seu estudo os principais fatores associados 
à mortalidade precoce das micro e pequenas empresas e concluiu que as 
características ligadas diretamente à atuação do empreendedor à frente do negócio 
mostraram-se decisivas na sobrevivência das empresas estudadas. Já os estudos 
de Rocha e Freitas (2014) revelam que o perfil empreendedor está balizado nas 
dimensões de Autorrealização, Planejamento, Inovação e Tolerância a riscos. 
Sendo assim, a identificação das características que compõem o perfil 
empreendedor favorece a definição acerca do termo empreendedor, bem como dos 
principais aspectos que contribuem para evitar a mortalidade das empresas, 
aumentando assim a sobrevivência dos empreendimentos. 

Onde, Schumpeter (1982), Filion (1999) e Pylro (2002) confirmam que as 
divergências de entendimentos dificultam a definição do verdadeiro perfil 
empreendedor. Por isso, Carland, Carland e Hoy (1998) desenvolveram o Carland 
Entrepreneurship Index (CEI), um método para medir o perfil empreendedor. No 
Brasil, Carvalho, Zerbini e Abbad (2005) também criaram uma escala para medição 
de capacidades de pequenos empresários denominada de “Medida do Perfil do 
Empreendedor”, no mesmo ano Nascimento, Dantas e Santos (2005), propuseram 
a “Escala de Prospecção de Potencial Empreendedor”. 

Diante de tamanha diversidade de definições, Kuratko e Hodgetts (1995) 
propuseram-se a sintetizar e classificar as características empreendedoras. Para 
tal, construíram um quadro referencial com as principais características citadas em 
obras dos mais diversos autores. 
 
Quadro 2 - Características do Perfil Empreendedor Tradicional 

 

 
Fonte: Kuratko & Hodgetts (1995). 

 

 

 

ANO AUTOR CARACTERÍSTICAS

1848 Mill Assume risco

1917 Weber Fonte da autoridade formal (é líder)

1934 Shumpeter Inovação; Iniciativa

1954 Sutton Procura desafios

1959 Hartman Fonte de autoridade formal (é líder)

1961 McClelland Tomador de risco; Necessidade de realização

1963 Davids Ambicioso; Procura ser independente; Responsável; Auto-confiante

1964 Pickle
Autoconsciência; Relações Humanas; Habilidade em se comunicar; Conhecimento; 

Técnico

1965 Litzinger Preferência pelo risco; Independente; Reconhecimento por Benevolente; Líder

1965 Schrage
Perceptivo; Motivado pelo poder; Consciente das suas limitações; Desempenha-se 

sob pressão

1971 Palmer Assume risco moderado

1971 Hornaday e Aboud
Necessidade de realização; Autonomia; Agressivo; Poder; Reconhecimento;

Inovador/independente

1973 Winter Precisa de poder

1974 Borland Foco interno de controle

1974 Liles Necessidade de realização

1977 Gasse Orientado por valores pessoais

1978 Timmons
Autoconfiante; orientado para resultado; tomador de risco moderado; foco no

controle; criativo/inovador

1980 Brockhaus Tendência a assumir risco

1980 Sexton Enérgico/ambicioso; pró-ativo

1981 Mescon e Montanari Realização; Domínio; Autonomia; Paciente; Posição de controle

1981 Welsh and White
Necessidade de controlar; Responsável; Auto-confiante; Aceita desafios; Tomador 

de risco moderado

1982 Sunkelberg e Cooper Orientado para o crescimento e para independência

1982 Welsch e Young Posição de controle; Aberto a inovações; Auto-estima
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3.1.2 O empreendedorismo no meio acadêmico  

O empreendedorismo é um comportamento intencional e planejado que dá 
vitalidade à economia de mercado, devido à geração de novos empregos e à vasta 
criação de produtos e/ou serviços inovativos para os mercados, transformando o 
mundo do trabalho (KARIMI et al., 2016). Nessa perspectiva o empreendedorismo 
está cada vez mais sendo praticado na sociedade, e o mercado busca por pessoas 
que tenham características empreendedoras, pois maiores serão as chances de 
sucesso da organização que tiver em seu quadro de funcionários, colaboradores 
inovadores, proativos, criativos e autossuficientes que sejam capazes de provocar 
mudanças que proporcionem melhoras no meio (DOLABELA, 2003). Frente a este 
cenário, as universidades perceberam a importância de implantar no ensino 
superior disciplinas que promovam o empreendedorismo, ou inserir em disciplinas já 
existentes metodologias empreendedoras que contribuam para um ambiente 
favorável para o desenvolvimento e a aprendizagem de habilidades 
empreendedoras (DOLABELA 2003; VESPER, 1987, apud RAMOS E FERREIRA, 
2004). 

Dessa forma o estímulo ao espírito empreendedor no meio acadêmico, torna-
se fundamental para o desenvolvimento social, estudos realizados em 2012 pelo 
Global Entrepreneurship Monitor (GEM), apontavam que existiam 52 milhões de 
empreendedores, destes apenas 24% possuíam formação acadêmica (GEM, 2012). 
É válido ressaltar ainda, que observações empíricas mostram que o 
empreendedorismo ou pelo menos algumas características podem ser ensinadas e 
que a educação pode ser considerada um dos principais instrumentos na promoção 
de atitudes, competências e habilidades empresariais ((MARTIN; MCNALLY; KAY, 
2013). 

Estes resultados suportam os estudos de Matlay (2011) e Bridgstock (2012) 
sobre o papel das instituições de ensino superior (IES), na criação e propagação do 
empreendedorismo como de extrema importância para a formação de 
empreendedores graduados. Sendo assim, percebe-se que, geralmente, o 
empreendedorismo é reconhecido como um campo multidisciplinar de estudo e que 
nenhuma disciplina ou abordagem de pesquisa pode explicar plenamente este 
complexo e heterogêneo fenômeno (PARKER, 2005; MATLAY, 2011). 

Nessa perspectiva o empreendedorismo não deve promover somente a 
formação de negócios, como tradicionalmente é realizado, mas sim promover o 
aumento de criatividade, inovação, identificação de oportunidades e a aplicação de 
ideias na realidade formando a chamada mentalidade empreendedora, visto que o 
objetivo do empreendedorismo é mais amplo (HOLIENKA; HOLIENKOVÁ; GÁL, 
2015). Koellinger (2008) evidencia que a capacidade de um indivíduo em perceber 
uma ideia de negócio inovador é influenciada pelo ambiente e pelos fatores 
individuais que, por sua vez, influenciam a criatividade e a possibilidade de perceber 
informações relevantes do ambiente.  

Nesse contexto paralelamente a discussões sobre empreendedorismo surge 
a necessidade de ensinar aos acadêmicos a questões éticas que envolvem o meio 
empreendedor, e valores como cidadania, e comprometimento com o meio 
ambiente e a sociedade, uma vez que empreendedores geram grande impacto 
nesses quesitos, em acréscimo os autores evidenciam que uma das características 
do acadêmico que deseja se tornar empreendedor é utilizar seu potencial para 
iniciar e executar projetos com sucesso em vários ambientes organizacionais, 
visando contribuir para a sociedade e criando valor para diferentes partes 
interessadas. Ao mesmo tempo, aumentando sua qualificação, competitividade e 
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valor no mercado de trabalho (PFEIFER et al., 2016). 
 

3.1.3 O profissional de administração 

De acordo com o autor Rotta (2011) menciona que administrar pode ser 
definido com planejamento, direção e controle nas atividades de pessoas para 
alcançar os objetivos, a administração ocorre em qualquer nível de 
responsabilidade de uma organização, o desempenho está relacionado aos 
conceitos eficácia, eficiência, efetividade e relevância.  

O administrador tem papel fundamental para qualquer organização, seja 
governamental, industrial, comercial e de prestação de serviço, nas organizações o 
administrador pode ser um presidente ou diretor, um gerente ou supervisor, em 
cada um dos níveis organizacionais seu papel é diferente por lidar com decisões 
mais ou menos complexas (ROTTA 2011). 

Para Maximiano (2004, p. 33) a administração é “um processo dinâmico de 
tomar decisões sobre a utilização de recursos, para possibilitar a realização de 
objetivos”. 

Heleno (2008, p. 48) diz que um bom administrador hoje terá que ser ótimo 
em questão de futuro, pois tem capacidade de antecipar crises e, ao mesmo tempo, 
enxergar nichos e oportunidades que mercado oferece, o administrador tem como 
tarefa criar um todo que seja maior do que a soma de suas partes, uma produção 
que realize mais do que a soma dos recursos neles aplicados. 

 Ele é como um maestro, graças a cujo esforço, visão e liderança, as partes 
instrumentais, barulhentas individualmente, transforma-se no todo cheio de vida da 
música. Mas há uma diferença: enquanto o regente apenas interpreta o compositor, 
o administrador, por sua vez, é tanto compositor quanto maestro (DRUCKER, 2008, 
p. 324). 

Segundo a autora Cavalcanti (2009) um administrador deve inicialmente 
estabelecer objetivos para atingir as metas, pois ele determina os objetivos; decide 
o que precisa ser feito para atingir esses objetivos e; efetiva-os, o administrador 
precisa também organizar, analisando as atividades, distribuindo-as e selecionando 
pessoas para cada atividade. Depois, deve monitorar e comunicar, transformando 
as pessoas em uma equipe através de incentivos e recompensas. A quarta 
operação básica é a avaliação, o administrador deve estabelecer os critérios com os 
quais irá medir o desempenho dos funcionários, analisá-los e interpretá-los. Por fim, 
um administrador é responsável por desenvolver pessoas, orientando-as e 
treinando-as (DRUCKER, 2008). 
 
3.1.4 Diferenças e relações entre o administrador e o empreendedor  

Apesar de muitas vezes serem assemelhadas, e tidas como iguais, as 
atividades e funções de administrador e empreendedor não são as mesmas, nesse 
quesito é necessário avaliar o que os diferencia. O administrador tem inúmeras 
funções, ele é multitarefas, mas isso pode ser confundido com algo indefinido, 
segundo Dornelas (2005), a abordagem clássica, classifica o trabalho do 
administrador, nas ações de planejar, organizar, dirigir e controlar. Por outro lado, 
para Dolabela, o que diferencia o empreendedor, é o fato do mesmo ser um 
insatisfeito, que sempre busca transformar seu inconformismo em novas 
descobertas e propostas positivas para si mesmo e para os outros. O 
empreendedor não consegue parar de aprender e de criar (DOLABELA, 2006). 

Existem ainda algumas outras diferenças que é necessário considerar, relata 
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que o administrador, almeja por ordem, é organizado, e cria esquemas, que o 
deixam, pragmático e ultrapassado. Enquanto que o empreendedor, tem a 
capacidade de transformar situações, das coisas mais simples consegue criar 
oportunidades excepcionais, pelo seu perfil visionário e sonhador, seus negócios 
são inovadores, e ele utiliza de estratégias que o levam para novos mercados. 
(CRUZ JR et al., 2006, apud GERBER, 2004) 

Dentro de um contexto organizacional, analisando o comportamento de 
administradores e empreendedores diante a algumas áreas específicas como: 
orientação estratégica, análise de oportunidades, comprometimento e controle de 
recursos. Pode-se perceber que o administrador se caracteriza pelo seu 
conhecimento amplo da organização e suas áreas, por ter familiaridade em lidar 
com situações contrarias e favoráveis, utilizando de hierarquia, análises, 
conhecimento dos riscos, planejamento, e tomadas de decisão. E o comportamento 
do empreendedor, se identifica, por buscar mudanças, e fazer com que aconteçam 
de forma rápida, aceitar os riscos, e encará-los, e a habilidade de utilizar os 
recursos, sem faltas nem excessos, apenas o necessário para obter eficácia. 
(DORNELAS, 2005). Com isso pode-se notar que apesar das semelhanças, e 
relações similares de funções, as características específicas de cada, os tornam 
únicos, onde o administrador segue a linha mais formal de planejamento, foca na 
gerência, e o empreendedor, segue a linha de inovação, e busca de novas 
oportunidades. 

 
3.2 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

3.2.1 Caracterização da amostra 

 
Tabela 1 - perfil socioeconômico 
 

 
Fonte: Autores, 2020. 

 
Por meio dos dados coletados, nota-se a predominância do sexo feminino 

representando 67% dos respondentes, trata-se ainda em sua maioria de 
acadêmicos jovens e solteiros, sendo que os acadêmicos até 25 anos representam 
75% da amostra, percentual muito próximo do nível de solteiros que aponta 72% 
dos respondentes, é possível observar também que a maioria dos respondentes 
possuem outra ocupação além do estudo, apenas 4  dos 43 respondentes somente 

Variáveis 

Sexo   

feminino  masculino  Total  

% 

29 14 43 

67% 33% 100% 

Idade 

Até 20 anos 11 4 15 35% 

21-25 12 5 17 40% 

26-30 3 2 5 12% 

Acima de 30 anos  3 3 6 14% 

Estado Civil         

Solteiro 21 10 31 72% 

Casado 8 3 11 26% 

Separado 0 1 1 2% 

Ocupação         

Trabalho registrado e estudo 17 10 27 63% 

Trabalho informal e estudo 1 1 2 5% 

Sou empreendedor e estudo 2 1 3 7% 

Faço estágio e estudo 5 2 7 16% 

Estudo 4 0 4 9% 
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estudam, sendo que 91% possuem outra ocupação seja trabalho registrado que 
representa a maioria, ou ainda estágio que aparece em segundo lugar de ocupação 
ou ainda trabalho informal e empreendedor. Dessa forma tem-se o perfil de 
respondentes do estudo de acordo com os percentuais mais relevantes: 
Acadêmicas jovens e solteiras que trabalham registradas ou fazem estágio  

 
3.2.2 Características empreendedoras 

 
As características empreendedoras levantadas nesse estudo, são as 

elencadas abaixo, com base no exposto no quadro 1 de acordo com as 
características mais citadas por autores do tema: 

 Autonomia e autoconfiança; 

 Busca de oportunidades e visão; 

 Capacidade de assumir riscos moderados; 

 Energia e comprometimento; 

 Capacidade de inovar; 

 Liderança e necessidade de poder; 

 Obstinação e necessidade de realização; 

 Planejamento sistemático; 
Para avaliação de cada característica foram aplicadas questões condizentes 

com a habilidade, demonstrando os resultados por meio da escala likert, na 
seguinte métrica (1- Discordo Totalmente), (2-Discordo), (3-Nem discordo nem 
concordo), (4-Concordo) e (5-Concordo Totalmente) 
 
Gráfico  1 - Característica Autonomia e Autoconfiança 

 

 
Fonte: Autores, 2020. 

 
Conforme observado no gráfico 1, quando questionado o aluno em 

consideração o seu diferencial em autonomia e autoconfiança, as questões 
apresentam maior nível de concordância, dos 43 acadêmicos respondentes  56% 
concordam fortemente que fazem as coisas que devem ser feitas, sem que os 
outros tenham que pedir , 56% concordam que reconhecem as fraquezas e forças e 
47% concordam que são hábeis em definir conceitos e detalhar ideias, nota-se 
ainda que a afirmação “não tenho medo de falhar” possui o nível de concordância 
menor em relação as demais frases, os respondentes assinalaram mais a opção 
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“discordo”,  e ainda em relação a questão de manter a opinião mediante opiniões 
contrárias os respondentes se mantiveram neutros, esses resultados podem ser 
decorrentes a baixa faixa etária dos respondentes e pode explicar a pequena 
porcentagem de acadêmicos que já são empreendedores. 
 
Gráfico  2 - Característica Capacidade de assumir riscos moderados 

 

 
Fonte: Autores, 2020. 

 
Os empreendedores com características como tomador de risco, sabem 

aproveitar as oportunidades que aparecem nos negócios e diante disso é possível 
que consigam alcançar os objetivos traçados. 

Essa dimensão levantou informações sobre características capacidades de 
assumir riscos moderados, 51% concordam que consideram a possibilidades de 
sucesso ou fracasso antes de começar e agir, 44% ficaram neutros na afirmativa de 
crença que os empréstimos de dinheiro são apenas mais uma decisão de negócio e 
44% concordam consideram-se uma pessoas tolerantes as situações de estresse, 
incertezas e conflitos no seu dia-a-dia. No geral os dados mostram que a maioria 
dos respondentes apresentam um maior grau de concordância do que discordância 
com a característica de assumir riscos calculados 
 
Gráfico  3 - Característica busca de oportunidades e visão 

 

 
Fonte: Autores, 2020. 
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A partir do gráfico 3, podemos observar que a maioria dos acadêmicos de 

administração tem a percepção de que a busca por novas oportunidades e a visão 
de mercado é essencial para o empreendedor. Os participantes concordam 
fortemente 47% que gostar de desafios e de novas oportunidades, e se atentar as 
oportunidades para inovarem no empreendimento 49% são aspectos importantes e, 
concordam 47% que a procura por possibilidades nas situações também é 
importante. Diante do exposto, é possível notar que os participantes entendem que 
a percepção, busca e aproveitamento de oportunidades atípicas são pontos 
necessários para estabelecer as condições para um novo negócio, uma nova 
abordagem a um problema e um novo modelo, pois proporcionam um diferencial 
para empreendimento, dados esses evidenciados pelo nível de concordância nas 
afirmações maiores que discordância. 
 
Gráfico  4 - Característica energia e comprometimento 

 
Fonte: Autores, 2020. 

 
Considerando as informações do gráfico 4, referente a energia e 

comprometimento, a amostra da pesquisa proporciona concluir que em sua maioria, 
ou seja 58% dos acadêmicos de administração, concordam em se dispor ao 
sacrifício para atingir metas, pois é uma característica relevante no perfil 
empreendedor. Com relação a questão de ter o hábito de se esforçar para realizar 
as coisas que precisa fazer no dia-a-dia, 42% concordaram, e outros 37% 
concordaram fortemente, mostrando a alta relevância dessa característica. E ainda 
42% dos estudantes concordaram fortemente em realizar tarefas com disciplina e 
dedicação. Através da análise desse conjunto de informações pode-se perceber um 
forte perfil empreendedor nos alunos do curso de administração.  
 
Gráfico  5 - Característica capacidade de inovar 

 
Fonte: Autores, 2020. 
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Conforme o gráfico 5 as características de capacidade de inovar, nota-se que 

o nível de concordância nas afirmações são elevados, sendo 56% concordam que 
costumam procurar por novas maneiras de fazer as coisas, 53% também 
concordam que para a obtenção das metas desenvolvem diferentes maneiras de 
superar os obstáculos e 44% concordam que aventura-se a fazer coisas e 
diferentes do que fez no passado. Esse gráfico apresenta um alto grau de 
concordância mostrando que os acadêmicos estão sempre em busca de inovação, 
característica esse crucial para o empreendedor. 
 
Gráfico  6 - Característica liderança e necessidade de poder 

 

 
Fonte: Autores, 2020. 

 
Conforme informações contempladas no gráfico 6, verifica-se que 60% dos 

participantes concordam que para alcançar os objetivos é importante buscar por 
soluções que beneficiam a todos os envolvidos. O público estudado, também, 
concorda que o trabalho em equipe (47%), as estratégias influenciadoras 
direcionadas aos outros (51%), a identificação das pessoas capazes de ajudar a 
atingir os objetivos (40%) e o apoio nas minhas recomendações (42%) são pontos 
significativos, ou seja esses dados mostram que os acadêmicos tem um forte senso 
de liderança e formação de equipes 

Porém, no que diz respeito a capacidade de influenciar pessoas com firmes 
convicções e opiniões a mudarem seu modo de pensar: 37% concordam, 35% não 
possuem opinião e 19% discordam sobre tal característica. O quer dizer que os 
participantes consideram que tal característica de influência sobre o ambiente em 
que vive ou as pessoas que convive não é tão relevante, ou que não apresentam 
essa característica persuasiva  
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Gráfico  7 - Característica obstinação e necessidade de realização 
 

 
Fonte: Autores, 2020. 

 
O gráfico 7 sobre as características de obstinação e necessidade de 

realização, apresenta os seguintes resultados, sobre a questão ser persistente ao 
resolver problemas, 60% dos entrevistados concordaram. Bem como 53% dos 
estudantes disseram concordar que quando encontra uma grande dificuldade 
permanece até o fim. Considerando a questão de ser bem sucedido é tão 
importante quanto o de ganhar dinheiro, 42% dos acadêmicos disseram concordar 
fortemente, demonstrando a importância para eles dessa característica. Com 
relação a ser uma pessoa movida pela necessidade de crescer e atingir melhores 
metas e resultado, 37% concordaram, outros 40% concordaram fortemente, dando 
ênfase também a essa característica. Ainda foi questionado se quando eles estão 
fazendo um trabalho para outra pessoa, se esforçam de forma especial para que 
fique satisfeita com o trabalho, nessa característica 49% concordaram, e mais 44% 
concordaram fortemente, mostrando senso de comprometimento nos alunos. 
Considerando o contexto do tópico, é possível notar que os acadêmicos tem um alto 
nível crítico de auto realização. 
 
Gráfico  8 - Característica planejamento sistemático 

 

 
Fonte: Autores, 2020. 
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No que concerne o gráfico 8, observa-se que 65% concordam fortemente que 
gostam de pensar no futuro; 60% concordam que costumam pensar e planejar suas 
ações; 53% concordam que pensam nos possíveis problemas a fim de evita-los e 
planejam trabalhos grandes em etapas; já 49% concordam que coletam o máximo 
de informações possíveis no desenvolvimento de um projeto novo. 

O gráfico 8 nos proporciona, também, a visão de que os participantes 
compreendem a importância do planejamento sistêmico na execução de projetos. 
Este por sua vez, busca desenvolver a organização de tarefas de maneira objetiva, 
com prazos definidos, a fim de que possam ter os resultados medidos e avaliados 
(SEBRAE). 
 
Gráfico  9 - Média de concordância por domínio 
 

 
Fonte: Autores, 2020. 

 
No que diz respeito a concordância por domínio, é possível observar por 

meio do gráfico 9 que o constructo ‘busca de oportunidade e visão”, foi o que obteve 
um maior nível de concordância nas respostas atingindo um resultado de 83,57%, 
demonstrando que essa característica é um aspecto forte na formação do perfil 
empreendedor dos respondentes. Quanto ao constructo de menor impacto foi 
“capacidade de assumir riscos” com 73,82% de concordância, ou seja, essa 
característica e suas afirmações s respondentes consideram que menos os definem 
enquanto personalidade empreendedora. 
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Gráfico  10 - Nível de concordância das afirmações. 

 

 
Fonte: Autores, 2020. 

 
Por meio da observação do questionário sobre perfil empreendedor como um 

todo, nota-se que em sua grande maioria as questões tiveram um nível de resposta 
semelhante, mantendo na maioria na somatória das respostas acima de 120 
pontos, e por meio da análise a linha vermelha que orienta a concordância da 
afirmativa em porcentagem sendo que essa é obtida por meio da relação da 
somatória das respostas com a somatória máxima de cada afirmativa 215 pontos 
considerando que se todos os 43 respondentes assinalassem a opção 5 do 
questionário que retrata a concordância forte. 

É possível ver que as afirmativas mantem uma sequência semelhante com 
poucas oscilações muito discrepantes. Dentre as afirmativas pode-se destacar a 
mais pontuada “Gosto de pensar em meu futuro” no domínio Busca de oportunidade 
e visão com 198 pontos e 92% de concordância, isso quer dizer que a maioria dos 
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respondentes assinalaram as alternativas “concordo fortemente” e “concordo”, e a 
menos pontuada “não tenho medo de falhar” do domínio Autonomia e 
autoconfiança, com a menor pontuação sendo 130 pontos e 60% de concordância, 
isso quer dizer que a maioria dos respondentes assinalaram “discordo fortemente” e 
discordo”, ou se mantiveram neutros nessa afirmativa. Esses resultados estão de 
acordo com a amostra pesquisada, pois a maioria dos respondentes são jovens, e 
possivelmente pela pouca idade as ambições futuras são muito pensadas e 
sonhadas, e também devido a serem mais novos possuem medo de falhar e por 
não serem totalmente independentes e não ter total autonomia de tomar decisões 
mais arriscadas. 

 
3.2.3 Perfil empreendedor  

Outro aspecto avaliado a partir dos dados obtidos durante a coleta foi o perfil 
empreendedor apresentado pelos acadêmicos. Para tanto, o presente estudo se 
baseou na forma de avaliação desenvolvida pelo SEBRAE (2013), quanto mais 
próximo de 200 a somatória das repostas estiver, maior será a presença dos 
atributos empreendedores nos alunos, classificando os entrevistados em um dos 
cinco diferentes níveis estabelecidos para perfil empreendedor. Conforme ilustrado 
a seguir, nas tabelas 3 e 4. 

 Inferior: Até de 40 pontos 

 médio inferior: De 41 a 80 pontos 

 médio: Entre 81 e 120 pontos 

 médio superior: De 121 a 160 pontos 

 superior: De 161 a 200 pontos 
 

Tabela 2 - Perfil empreendedor (faixa etária) 
 

 
Fonte: Autores, 2020. 

 
Por meio da tabela 3 que caracteriza o perfil empreendedor de acordo com a 

faixa etária, pode-se observar que os acadêmicos mais jovens apresentam um perfil 
com menor nível de empreendedorismo se comparado aos respondentes com maior 
idade. 

 
Tabela 3 - Perfil empreendedor (período) 

 

 
Fonte: Autores, 2020. 

 
No que diz respeito ao perfil empreendedor relacionado ao período cursado 

em três dos períodos analisados o perfil médio superior tem prevalência, ao 
contrário do 3º período que apresenta um perfil superior com grande vantagem. 

Faixa Etária

Perfil 

Empreendedor 

Inferior (%)

Perfil 

Empreendedor 

Médio Inferior (%)

Perfil 

Empreendedor 

Médio (%)

Perfil 

Empreendedor 

Médio Superior (%)

Perfil 

Empreendedor 

Superior (%) 

Até 20 anos 0% 0% 0% 60% 40%

21-25 0% 0% 0% 71% 29%

26-30 0% 0% 0% 0% 100%

Acima de 30 anos 0% 0% 0% 100% 0%

Perfil empreendedor conforme faixa etária

Período

Perfil 

Empreendedor 

Inferior (%)

Perfil 

Empreendedor 

Médio Inferior (%)

Perfil 

Empreendedor 

Médio (%)

Perfil 

Empreendedor 

Médio Superior (%)

Perfil 

Empreendedor 

Superior (%) 

1º Período 0% 0% 0% 60% 40%

3 º período 0% 0% 0% 38% 63%

5º período 0% 0% 0% 82% 18%

7º período 0% 0% 0% 67% 33%

Perfil empreendedor conforme faixa período
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Tabela 4 – Perfil empreendedor do curso de administração 
 

 
Fonte: Autores, 2020. 

 
Após a digitação e a depuração dos dados, foi possível observar que os 

acadêmicos de administração que fizeram parte da amostra apresentaram perfil 
empreendedor entre 122 e 189 pontos. Dessa forma, todos os respondentes 
puderam ser classificados nas categorias “perfil empreendedor médio superior” e 
“perfil empreendedor superior”, conforme tabela 5, podendo caracterizar o perfil 
empreendedor do curso de administração modalidade presencial como em sua 
maioria médio superior. 
 
4. CONCLUSÃO 

Essa pesquisa teve como objetivo analisar o potencial e perfil empreendedor 
dos estudantes da faculdade FATEB, para tanto foi aplicado um questionário e 
nesta investigação, além de analisar o perfil do aluno, foi também estudado quais 
seriam as atitudes por eles tomadas, suas reações diante de situações no mercado 
de trabalho.  

Foi possível por meio dos resultados da pesquisa, observar e concluir que os 
acadêmicos do curso de administração modalidade presencial da instituição de 
ensino superior FATEB, apresentam um perfil empreendedor, em que 63%  foi 
classificado com nível médio superior e 37% nível superior,tendo base as 
pontuações da pesquisa. 

As principais dificuldades na elaboração do trabalho começaram em 
encontrar um questionário validado que fosse claro e objetivo, e que pudesse trazer 
bons resultados, participação dos acadêmicos na pesquisa e ainda tabulação dos 
dados de forma clara e entendível. Estas foram superadas, e o questionário 
escolhido foi aplicado.  

E por fim pode-se concluir que o perfil empreendedor dos acadêmicos do 
curso de administração modalidade presencial da Faculdade de Telêmaco Borba se 
encontra em um estágio desenvolvido, conforme tabelas apresentadas, isso pode 
ser pelo fato do curso trabalhar com disciplinas que tratam sobre a temática, 
estimulando os acadêmicos a desenvolver características empreendedoras. 
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LIDERANÇA E MOTIVAÇÃO PARA O TRABALHO NO SETOR 
PÚBLICO: UM ESTUDO NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS 

HUMANOS EM UMA PREFEITURA NO INTERIOR DO PARANÁ 

 
Heber Lucas S. Domingues1, Juliana Moletta2 

 
 

RESUMO 
 
O presente estudo tem como objetivo investigar a influência da liderança na 
motivação para o trabalho no setor público. A metodologia utilizada foi baseada em 
uma pesquisa aplicada de caráter exploratório, para tanto, foram aplicados 
instrumentos de natureza qualitativa e quantitativa aos servidores do departamento 
de Recursos Humanos de uma prefeitura localizada no interior do Paraná. Os dados 
qualitativos foram levantados por meio de entrevistas semiestruturadas aplicadas 
aos gestores da área. Quanto aos dados quantitativos, foram obtidos por meio da 
aplicação de um questionário, o qual foi elaborado com base na literatura, contendo 
perguntas fechadas dentro de uma escala entre 1 e 5. Os resultados da pesquisa 
apontam que, na percepção dos servidores, os fatores higiênicos como: condições 
de trabalho; oportunidades de aprendizado; tratamento igualitário e bom 
relacionamento com a liderança são os quatro principais fatores que apresentam 
elevada influência na motivação dos servidores. No que tange a influência da 
liderança na motivação, destaca-se que os servidores sentem-se respeitados pelos 
superiores, pois o fator apresentou a média mais elevada (4,77), a menor amplitude 
(1) e desvio padrão (0,429). Outro fator importante é, tratamento justo e igualitário, 
que também apresentou uma média elevada (4,45), uma amplitude de (2) e desvio 
padrão de (0,739). Um dos fatores que podem ser melhorados na liderança é a 
realização de feed backs aos servidores, pois apresentou um resultado baixo. No 
geral a avaliação da liderança em relação aos fatores que influenciam na motivação 
dos servidores foi bastante satisfatória, mantendo níveis próximos a 84% na média. 
 
Palavras-chave: Serviço Público; Gestão de Pessoas; Motivação para o trabalho; 

Liderança. 
 
 

ABSTRACT 
 

This study aims to investigate the influence of leadership on motivation to work in the 
public sector. The methodology used was based on applied research of an 
exploratory nature, for that, instruments of a qualitative and quantitative nature were 
applied to the employees of the Human Resources department of a city located in the 
interior of Paraná. Qualitative data were collected through semi-structured interviews 
applied to managers in the area. As for the quantitative data, they were obtained 
through the application of a questionnaire, which was prepared based on the 
literature, containing closed questions within a scale between 1 and 5. The results of 
the research indicate that, in the perception of the servers, the factors hygienic as: 
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working conditions; learning opportunities; equal treatment and a good relationship 
with the leadership are the four main factors that have a high influence on the 
motivation of employees. Regarding the influence of leadership on motivation, it is 
highlighted that the servants feel respected by their superiors, as the factor had the 
highest average (4.77), the lowest amplitude (1) and standard deviation (0.429). 
Another important factor is fair and equal treatment, which also had a high average 
(4.45), a range of (2) and a standard deviation of (0.739). One of the factors that can 
be improved in the leadership is the realization of feed backs with the servers, 
because it presented a low result. Overall, the assessment of leadership in relation to 
the factors that influence the motivation of employees was quite satisfactory, 
maintaining levels close to 84% on average. 
 
Key-words: Public service; People management; Motivation for work; Leadership. 

 
 
1. INTRODUÇÃO 

   
A globalização vem transformando nossa sociedade em diversos níveis, essas 
grandes mutações envolvem aspectos políticos, culturais, sociais e econômicos. 
Essas transformações resultam em diversos processos de reestruturação. O 
mercado segue em crescente desenvolvimento exigindo cada vez mais a inclusão 
de novas abordagens e modelos de gestão visando aumento da produtividade. 
  A preocupação com a gestão de pessoas seja no âmbito púbico ou privado 
sempre foi considerada de suma importância, contudo, levando em consideração a 
evolução do tema acabam-se exigindo um novo entendimento sobre a gestão de 
pessoas e consequentemente os Recursos Humanos. Na atualidade apenas a 
capacidade técnica não é suficiente para garantir êxito nas diversas funções 
exercidas por profissionais da área, a busca por eficiência e novos modelos de 
gestão se tornou vital para o futuro das organizações públicas ou privadas. 
  Na administração pública a gestão de pessoas tem um papel estratégico, 
deve-se levar em consideração o alinhamento entre os objetivos estratégicos 
públicos e as políticas de desenvolvimento pessoal, a busca por soluções práticas 
visando obter êxito no cumprimento dos anseios coletivos, sempre com base nos 
princípios constitucionais de impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.  
  Num aspecto geral parte das dificuldades na gestão de pessoas no 
funcionalismo público provém da forma em que a mesma é aplicada, a estabilidade 
dos cargos também se configura como fator agravante no comportamento, segundo 
(SILVEIRA e TRINDADE, 2013 P.17) aos servidores lhes sãos impostos modos de 
estar característicos, que de certa forma “moldam” seus comportamentos, que nem 
sempre são os ideais ou desejados. 
 Percebe-se que a gestão de pessoas no âmbito público encontra-se no estágio 
de administração pessoal, sendo necessário evoluir, buscando maiores integrações 
entre servidores e organização, buscando a qualidade no trabalho. Segundo 
Granjeiro (1997 apud SANTOS, 2009, p.29) “o maior desafio atualmente, segundo 
líderes de empresas públicas é o de atrair e manter mão-de-obra de alta qualidade.” 
 Dentro desse contexto, podem-se observar diversos aspectos que norteiam a 
motivação e o desempenho no setor público, existem vários entraves relacionados à 
motivação e desempenho dentro desse nicho, um dos maiores sem dúvida é a 
estabilidade de cargos, que em tese traz certa comodidade e afeta o rendimento 
dos servidores ao longo dos anos, os gestores devem estar cientes de seus papéis 
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na forma de gerir e compreender a importância de uma gestão de qualidade 
prezando pela excelência da prestação de serviços públicos e manutenção da 
motivação de suas respectivas equipes de trabalho, levando em consideração os 
diversos fatores de desmotivação. Neste sentido a pergunta de pesquisa em 
relação à problemática é: Qual a influência da liderança na motivação dos 
servidores públicos?  
 Para tanto o presente estudo tem como objetivo investigar a influência da 
liderança na motivação para o trabalho no setor público, visando o aumento da 
produtividade. Para atingir o objetivo geral, delinearam-se os seguintes objetivos 
específicos: (I) - Caracterizar a amostra; (II) – Analisar os fatores que interferem na 
motivação para o trabalho dos servidores; (III) - Identificar se a gestão é exercida 
por competência ou desempenho. 
 Esta pesquisa justifica-se quanto a sua relevância operativa, social, humana e 
originalidade. Na Justificativa Operativa, a temática poderá contribuir para uma 
melhor compreensão dos “problemas” que a estabilidade dos cargos públicos traz, 
buscando também apresentar formas que auxiliem os gestores a conquistar um 
maior engajamento dos servidores, visando maior produtividade. Quanto a 
justificativa social, a pesquisa em questão trará uma analogia referente à opinião 
dos servidores públicos presentes no departamento de recursos humanos, levando 
em consideração os diferentes níveis socioeconômicos e hierárquicos. Quanto a 
justificativa humana, a pesquisa poderá servir como base para políticas voltadas 
para gestão de pessoas, a fim de aumentar a produtividade na esfera do trabalho 
no setor público e assim contribuir para uma maior assertividade da gestão. 
 
2. METODOLOGIA 

2.1 Classificação da Pesquisa 

 Em relação a classificação da pesquisa, trata-se de uma pesquisa aplicada e 
do ponto de vista dos objetivos, exploratória, que de acordo com Gil (1995, p. 46) 
"são pesquisas que têm como preocupação central identificar os fatores que 
determinam ou que contribuem para a ocorrência dos fenômenos.”. 
 Sendo assim de acordo com a classificação de Gil (2017) a pesquisa em 
questão segue a síntese do Quadro 01. 
 

Quadro 01 – Síntese da classificação da pesquisa de acordo com Gil (2017) 

 
Síntese da Classificação da pesquisa 

Do ponto de vista do objeto Campo 

Do ponto de vista da natureza  Aplicada 

Do ponto de vista da abordagem Predominantemente Quantitativa 

Do ponto de vista dos objetivos  Exploratória 

Do ponto de vista dos procedimentos técnicos  Estudo de caso 

Fonte: Autoria própria (2020). 

 
   A pesquisa é predominantemente quantitativa, uma vez que no estudo serão 
trabalhadas amostras relacionadas à opinião dos servidores. A pesquisa 
quantitativa é caracterizada pelo uso da quantificação, tanto na coleta quanto no 
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tratamento das informações, utilizando-se de técnicas estatísticas (RICHARDSON, 
1999). 
 O estudo de caso pode ser considerado um dos delineamentos mais 
adequados para a investigação, Segundo GIL (2008) consiste no estudo avançado 
e profundo de um ou poucos objetos, de maneira que permita seu detalhado e 
amplo conhecimento. 
  
 2.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

  Para o desenvolvimento desse trabalho foi realizada a coleta de dados no 
Departamento de Recursos Humanos em uma prefeitura no interior do Paraná, de 
diferentes servidores levando em consideração os níveis hierárquicos, sendo: 
assistentes administrativos, assistentes executivos, chefes de divisão, e secretário 
geral, contendo aproximadamente 30 colaboradores. Para a definição da 
amostragem será seguida a amostragem não probabilística e por acessibilidade. 

 

2.2 INSTRUMENTOS PARA COLETA DE DADOS 

 

Foram elaborados, para presente pesquisa, dois questionários, o primeiro 
voltado para os servidores em geral (quantitativo e qualitativo) e segundo 
questionário voltado para as chefias e lideranças (qualitativo). Ambos, foram 
elaborados conforme a literatura explorada no que tangem as premissas do artigo, 
fatores de motivação, liderança e motivação e tipos de gestão. 

Os questionários são formados por duas sessões, sendo a primeira voltada 
para a caracterização da amostra e a segunda para levantamento dos dados 
pertinentes ao tema.  

 
2.3 COLETA DE DADOS  

 
De acordo com o autor Mattar (1996), o processo de coleta de dados inicia 

quando o primeiro contato é feito com os respondentes, quando se aplicam os 
instrumentos. Então, coletam-se os dados e esses são processados, trabalho que 
deve ser detalhado, planejado e controlado para que as informações obtidas tenham 
alta confiabilidade. Essa é uma etapa trabalhosa, porém, se for bem-feita, é 
facilmente realizada. 

Os questionários foram impressos e entregues aos servidores, neste 
momento foram passadas as orientações para o preenchimento. Os questionários 
foram coletados ao final do expediente, ou assim que terminassem de responder. 

O questionário dos gestores foi elaborado e enviado via e-mail, devido a 
pandemia não foi possível realizar a entrevista no departamento. 
 

2.4 ANÁLISE DE DADOS  

Na análise de dados foi desenvolvido um panorama geral via gráficos e 
tabelas, contendo análises por meio de estatísticas descritivas (valor mínimo, 
máximo, média, desvio padrão e amplitude), visando fácil entendimento dos 
resultados obtidos.  
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Quanto aos dados qualitativos foi realizada análise das respostas, a inserção 
de trechos da entrevista e a comparação com dados obtidos no referencial teórico do 
presente trabalho. 
 
3. DESENVOLVIMENTO 

Neste capítulo está o referencial teórico com base na literatura pertinente ao 
tema. O capítulo se subdivide em: Departamento de Recursos humanos e gestão de 
pessoas; Liderança; Fatores de motivação; Gestão por competência e Gestão por 
desempenho.  
 
3.1 DEPARTAMENTOS DE RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
 

A área de Recursos Humanos e gestão de pessoas nas organizações, tratam 
de diversas atividades, entre elas temos: recrutamento e seleção, pesquisas de 
mercado relacionadas aos RH, relações sindicais, a promoção e avaliação no 
desempenho de carreira, políticas salariais, descrição de cargos, legislação 
trabalhista entre outros. 

Segundo Chiavenato (1995, p. 135) “A Administração de Recursos Humanos 
significa conquistar e manter pessoas na organização, trabalhando e dando o 
máximo de si com uma atitude positiva e favorável”. A afirmativa se relaciona ao 
papel de planejamento e controle de técnicas que possibilitem um desempenho 
eficiente das pessoas e da organização. 

Não há leis ou princípios para os Recursos Humanos, Chiavenato (2004) 
relata que o departamento é contingencial, ou seja, depende de alguns fatores 
organizacionais tais como: ambiente, políticas e diretrizes vigentes, a filosofia 
administrativa, a concepção existente nas organizações entre outros. À medida que 
esses elementos mudam, muda também a forma de se administrar. As técnicas 
utilizadas para tomada de decisões devem ser altamente flexíveis, jamais rígidas e 
imutáveis, as mesmas devem estar sujeitas ao desenvolvimento dinâmico. 

Os Recursos Humanos estão ligados diretamente a gestão de pessoas, 
segundo Linhares (2017) a função dos Recursos Humanos são desenhar um 
sistema de gestão que seja capaz de integrar diversos processos relacionados as 
pessoas visando a motivação, a descoberta de talentos, o desenvolvimento humano 
e a criação de um ambiente de trabalho que fomente o bom desempenho geral. 
 

Percebe-se que as administrações públicas, não valorizam e a devida 
importância à área de recursos humanos, tratando-a apenas como um setor 
que admite e demite pessoas, esquecendo que o mesmo deve buscar a 
qualificação dos servidores, além de servir como elo entre a administração e 
os servidores. Sabe-se que dentro dos órgãos públicos havia um grande 
apadrinhamento de pessoas da família, sem contar na falta de capacitação 
de tais pessoas, a Constituição de 88 iniciou um processo de mudança 
neste quadro, procurou buscar da Administração Pública maior 
transparência, profissionalismo e menos injustiças, além do concurso 
público que oferece aos cidadãos oportunidade igual no ingresso ao serviço 
público (GEMELLI; FILIPPIM, 2013, p. 14). 

  
Quando se trata de gestão de pessoas no setor público, infelizmente a falta 

de planejamento dificulta muito o trabalho e desenvolvimento de servidores e do 
próprio setor em si, mudanças de gestão e cargos de confiança acabam por alterar a 
forma de trabalhar juntamente com a quebra de estrutura existente em cada setor. 
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3.2 LIDERANÇA 
 

De acordo com o dicionário Houaiss (2009), liderança significa: comando, 
direção. Tipo representativo de um grupo. E, a palavra líder, segundo Michaelis 
(2020) tem seu significado baseado em “pessoa com poder de decidir”, “ pessoa 
com capacidade de influenciar nas ideias e ações das outras”.  

Dentre os vários conceitos sobre liderança, segundo Chiavenato (2004, p. 
122): 

 
“Liderança é a influência interpessoal exercida em sua situação e dirigida 
por meio do processo da comunicação humana para a consecução de um 
ou mais objetivos específicos. A liderança ocorre como um fenômeno social 
e exclusivamente nos grupos sociais”.  

 
Corroborando com Garcia (2015), a palavra liderança está diretamente 

inserida em qualquer contexto organizacional, o ato de liderar é uma ação que evolui 
constantemente junto ao ser humano. Empresas e organizações disputam a todo o 
momento um bom posicionamento no mercado, a liderança é um fator fundamental 
para estratégia das mesmas, cabe aos líderes usarem a criatividade, conhecimento 
e estratégias a fim de incentivá-los a garantirem o melhor desempenho em suas 
atividades. 

Dentro do conceito de liderança, existem várias características e variações na 
aplicação da mesma dentro de uma organização, isso deve-se as diferentes 
personalidades, se tratando de características de liderança seria muito complexo 
descrever um único perfil que pudesse aplicar sua liderança para os mais diversos 
perfis de profissionais. 

Chiavenato (2005. p.187), dentre os vários estilos de liderança, podemos 
citar: Autocrática, liberal e democrática.  

A teoria comportamental trabalha os três estilos de liderança citados no 
quadro acima, diversos autores contribuíram nesta linha de pesquisa, entre eles 
Maximiano (2000, p. 343) que relata:  
 

“estilo de liderança é a forma como o líder se relaciona com os integrantes 
da equipe, seja em interações grupais ou pessoa a pessoa. O estilo pode 
ser autocrático, democrático ou liberal, dependendo de o líder centralizar ou 
compartilhar a autoridade com seus liderados”. 

 
Sobre a liderança autocrática, segundo Chiavenato (2003) na liderança 

autocrática o líder impõe e centraliza suas decisões, de certa forma causa tensão, 
frustração e deixa um grupo sem espontaneidade, impossibilitando o 
relacionamento. O trabalho só será desenvolvido com a presença do mesmo. 

Maximiano (2000, p.344) segundo seu conceito sobre liderança liberal, a 
descreve como “a liderança sendo transferida de sua autoridade a seus liderados, 
conferindo-lhes poder de decisão”. Diz ainda que quanto mais atividades o líder 
delegar aos seus liderados, mais liberal é seu comportamento. 

Chiavenato (2003) diz que o estilo de liderança caracterizado como 
democrático, se dá pela participação dos subordinados nos processos e decisões, e 
também no comportamento orientador e impulsionador do líder. 

A liderança é um conceito antigo, que foi se tornando essencial, ganhando 
espaço e credibilidade dentro das organizações, pois é a chave para o seu sucesso 
por ser considerada como fator decisivo na motivação dos colaboradores 
(RODRIGUES, 2009).  
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3.3 FATORES DE MOTIVAÇÃO  
 

É evidente que todo profissional necessita de motivação para desenvolver 
suas atividades diárias, diversos são os fatores que implicam no bom rendimento 
dos colaboradores, os fatores de motivação têm importância vital para a 
sobrevivência das organizações.  

A importância do tema tem levado diversos estudiosos, do campo da 
psicologia e administração a trabalharem em pesquisas que possam desvendar o 
que leva o ser humano a ação.  

O conceito de motivação pode ser compreendido segundo (Archer 1997) que 
apresenta a diferença entre os fatores motivadores e de satisfação, segundo o autor 
o aspecto motivador nada mais é que um motivo, já o fator de motivação é algo que 
satisfaz uma necessidade humana, as pessoas tendem a confundir aquilo que 
satisfaz uma necessidade (fator de satisfação), com a necessidade que seria o fator 
de motivação 

. 
3.3.1 Hierarquia dos motivos humanos de Maslow 

 
As necessidades humanas, segundo Maslow, se baseiam numa hierarquia 

que foi denominada por ele como hierarquia dos motivos humanos. Segundo 
Maslow uma necessidade é substituída pela seguinte mais forte na hierarquia em 
que se baseia a satisfação, sendo assim por ordem decrescente as necessidades 
são classificadas conforme mostra a Figura 01.  
 
Figura 01: Hierarquia das necessidades de Maslow  
 

 
Fonte: Nascimento (2008, p.51). 

 
A necessidade fisiológica, na base é a mais forte, sendo básica e essencial, 

enquanto a necessidade de auto realização é a mais fraca segundo a hierarquia. 
 

Segundo Chiavenato (2006) as necessidades estão descritas como: 
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• Necessidades de auto realização: Se trata do desenvolvimento 
contínuo do próprio potencial, do impulso em se tornar tudo que pode vir a 
ser. 
• Necessidades de estima: Se relaciona a auto avaliação do ser, 
relacionado a autoestima.  
• Necessidades Sociais: Se relaciona a amizades, afeto, aceitação e 
participação no que diz respeito a amizade e afins. 
• Necessidades de segurança: método de defesa a quaisquer tipos de 
perigo, sejam eles reais, imaginários, físicos ou abstratos. 
• Necessidades Fisiológicas: são consideradas inatas, sono, repouso, 
abrigo e desejos sexuais. 

 
Embora genérica a teoria de Maslow representa de forma valiosa o modelo de 

atuação sobre pessoas. Maslow nunca transpareceu se preocupar a definir 
operacionalmente as categorias de necessidades, ele apresenta definições feitas a 
partir de observações dos desejos das pessoas. Esses desejos constituem de 
manifestações conscientes das necessidades. Um indivíduo pode estar motivado por 
vários aspectos motivacionais, a motivação que prevalece dependerá de qual das 
necessidades mais baixas na hierarquia está de forma suficientemente satisfatória 
(HESKETH; COSTA, 1980). 
 
3.3.2 - Teoria Higiene-motivacional de Frederick Herzberg 

 
Uma das mais conceituadas teorias relacionadas a fatores de motivação no 

trabalho vem do estudo do psicólogo Frederick Herzberg, que baseado nos estudos 
de Abraham Maslow, construiu um novo modelo de abordagem traçando um paralelo 
entre o fato do trabalho ser a fonte de satisfação ou também a de aborrecimento. A 
teoria denominada teoria higiene-motivacional de atitudes no trabalho também é 
conhecida como teoria dos dois fatores. 

Dentre as contribuições que a teoria trouxe acerca do tema, uma das 
principais foi a de que os fatores envolvidos na motivação no trabalho diferem dos 
fatores que causam insatisfação no trabalho. Para Herzberg (1997, p.61) “O oposto 
de satisfação no trabalho não é a insatisfação no trabalho, mas sim ausência de 
satisfação; e da mesma forma, o oposto de insatisfação no trabalho não é satisfação 
no trabalho, mas sim ausência de insatisfação.”. 

Sendo assim podemos considerar que os sentimentos tanto de satisfação 
quanto insatisfação no trabalho não são contrários, os fatores que determinam tais 
fatos devem ser analisados separadamente. 

Herzberg (1997) classificou como fatores de higiene apenas aqueles que são 
extrínsecos, que não trazem ou evitam a insatisfação, sendo eles: a remuneração, o 
status, administração da organização e supervisão. 

Para diminuir a insatisfação no trabalho, as organizações devem atuar sobre 
os fatores higiênicos, sempre em busca do conhecimento das necessidades de seus 
colaboradores. A motivação no trabalho está relacionada com uma característica 
humana peculiar, o crescimento psicológico auferido pelo exercício da capacidade 
de execução e também parte da atenção dada aos colaboradores por meio dos 
fatores já citados, as organizações devem criar condições adequadas, onde os 
funcionários possam perceber os fatores de crescimento sendo aplicados. 

A teoria também traz à tona a sugestão acerca do enriquecimento científico 
da função, que representa o processo de crescimento psicológico acrescido da 
atribuição de influência dada ao colaborador, somado a inserção do mesmo no 
processo de tomada de decisões (JUNIOR; OLIVEIRA, 2009). 
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Quadro 02 – Fatores de Higiene e Motivação por Herzberg 
 

FATORES DE HIGIENE FATORES DE MOTIVAÇÃO 

 Políticas da empresa 

 Condições de trabalho 

 Base salarial 

 Supervisão 

 Relacionamentos 

 Status 

 Segurança 

● Realização  
● Reconhecimento  
● Significância  
● Avanço 
● Crescimento 
● Responsabilidade 
● Autonomia 

Fonte: Autoria própria (2020). 

 
3.4 GESTÃO POR COMPETÊNCIAS 
 

As formas de gestão dentro das organizações passam por grandes 
transformações. Isso deve-se a inadequação dos modelos tradicionais de gerir 
pessoas, a partir dos anos 90 novas abordagens surgiram no mercado, modelos 
desenvolvidos com foco no desempenho e nos resultados de seus colaboradores. 

O termo competência teve início na idade média, foi introduzido através da 
linguagem jurídica, significava que determinado indivíduo possuía competência em 
algum exercício. Ao passar do tempo a expressão passou a qualificar pessoas tendo 
em vista a realização de um trabalho bem feito. Bittencourt (2009). 

A gestão por competências, se baseia nas qualificações técnicas e 
comportamentais dos colaboradores em relação a execução de determinadas 
funções, leva-se em consideração seus conhecimentos e suas habilidades como 
pessoa para auxiliar o mesmo a ser um profissional de excelência. 

Bitencourt (2009). Num aspecto geral as definições de competência possuem 
várias categorias, entre elas estão: 

 
Quadro 03 - Tipos de competências por Bitencourt (2009) 
 

Tipos de competências por Bitencourt (2009) 
Competências técnicas: Diz respeito ao conhecimento de determinadas tarefas, 

ter competências específicas exemplo: Motorista, possui 
a competência de pilotar veículos pesados com carga 
ou outras categorias. 

Competências Intelectuais: Relacionadas a aptidão mental, como capacidade de 
persuasão, resolução de problemas. 

Competências metodológicas: Aptidão na execução de técnicas voltadas a 
organização de atividades e trabalhos, como definir 
fluxos e elaborar normas de procedimento.  

Fonte: Autoria própria (2020). 

 
Chiavenato (2005) diz que a gestão por competências nada mais é que 

substituir o tradicional levantamento das carências e necessidades de treinamento 
por uma visão diferenciada se tratando das necessidades a longo prazo, assim 
também como o modo que as pessoas poderão agregar valor à empresa. 
 
 



VII Encontro de Pesquisa e XI Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 29 e 30 de 
outubro de 2020 

 

3.5 GESTÃO POR DESEMPENHO 
 

Outro modelo de gerenciamento no setor de recursos humanos é a gestão por 
desempenho, o foco principal da gestão por desempenho é alavancar os resultados 
da empresa por meio de aprendizagem e desenvolvimento individual de cada 
colaborador. 

É possível indagar até que ponto a mesma seja diferente da gestão por 
competências, ambos os modelos de gerenciamento propõem a necessidade de 
associar a performance ou as competências da organização com as de seus 
membros, ambas as tecnologias empregam indicadores que se relacionam tanto 
com o resultado como com comportamento ou processo utilizado para alcance. 

Se tratando de nível individual é possível avaliar o trabalhador tomando como 
parâmetro tanto do trabalho executado, como também a manifestação por parte do 
mesmo, em relação a habilidades e atitudes que se imagina serem relevantes para a 
sequência dos objetivos. Igualmente, na gestão por competências isso se traduz 
tanto pelos resultados alcançados como pelo conjunto de conhecimentos e 
habilidades que são necessárias. Brandão, Guimarães (2001). 

A gestão de desempenho pode ser resumida como o processo de administrar 
expectativas. Esse processo trabalha estruturando formas de identificar certas 
lacunas referentes ao desempenho a fim de elimina-las. Segundo Orsi, Silva (2014), 
o sistema de avaliação de pessoas nas organizações ultrapassa os limites da gestão 
de pessoas, sendo assim ainda que a área seja responsável por gerenciar e apoiar o 
processo de avaliação, os principais responsáveis por essa tarefa serão avaliadores 
e avaliados.  

A gestão de desempenho deve gerenciar o processo de ajustes de 
expectativas, não apenas se restringindo a avaliação, como mostra a Figura 02.  

 
Figura 02 – Gestão por desempenho  

Fonte: Adaptado de Latham e Wexley (1994)  
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Em relação a importância do feedback contínuo, Muller (2003) destaca que 

um processo de gestão sem feedback é inútil, pois não oferece a pessoa que 
realizou determinada atividade melhorar. É importante que o desempenho seja 
tratado como um ciclo, onde se inicia com expectativas, que se possa contemplar o 
acompanhamento e a orientação, e por fim se possa efetuar a avaliação como forma 
de acompanhamento para se estabelecer novas expetativas. 
 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 O Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura, a qual é o objeto de 
estudo deste trabalho, é uma repartição dentro da secretaria de administração do 
município, atualmente esse departamento conta com cerca de 30 servidores, 
atuando em sessões de folha salarial, desenvolvimento funcional, treinamento e 
rotinas do departamento, porém 22 servidores responderam a pesquisa, sendo 
assim a amostra representa 73% da população total.  
 Ao realizar a aplicação do questionário, foi solicitado aos participantes que 
respondessem o questionário de alternativas e ao final as questões abertas, 
segundo a disposição de cada um em expressar sua opinião sobre o assunto, no 
entanto, grande parte optou por se eximir das questões descritivas.  
 
4.1 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA  
 
 Para a caracterização da amostra optou-se por questões referentes a idade, 
sexo, escolaridade, tempo de serviço e cargo. 
 
 Gráfico 01 – Idade                                                Gráfico 02 - Sexo 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Autoria própria (2020). 

 
 A primeira etapa do questionário buscou elucidar o perfil socioeconômico dos 
servidores. Em relação à média de idade dos participantes grande parte está 
situada na faixa entre 25 e 39 anos (22 participantes).  Já em relação ao gênero, 
obtivemos um equilíbrio sendo (50%) do sexo masculino e (50%) do sexo feminino. 
A disposição nos Gráficos 01 e 02.  
 
 



VII Encontro de Pesquisa e XI Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 29 e 30 de 
outubro de 2020 

 

Gráfico 03 – Renda                                                Gráfico 04 - Escolaridade 
 

 

Fonte: Autoria própria (2020). 

 
 Em relação a renda dos participantes, podemos analisar o Gráfico 3 que a 
grande maioria (64%) recebe entre 1 e 3 salários mínimos, em seguida (18%) tem a 
renda mensal entre 3 a 4 salários, os maiores salários caracterizam (5%) da 
amostra, sendo de servidores com mais tempo de casa.  
 Se tratando do grau de escolaridade dos participantes, a grande maioria 
possui ensino superior, o Gráfico 4 expressa que (55%) dos participantes dispõem 
desse nível de graduação, outros (27%) possuem especializações como MBA, 
mestrado ou Pós-graduação, a menor média (4%) ficou com servidores de nível 
superior incompleto.  
 
 
Gráfico 05 – Tempo de serviço                     Gráfico 06 - Cargo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Fonte: Autoral 

Fonte: Autoria própria (2020). 

 
 Ao analisar o Gráfico 05 referente ao tempo de serviço, percebeu-se que a 
grande maioria (41%) está exercendo sua função como servidor na faixa dos 3 a 6 
anos, na segunda margem com (32%) os servidores entre 3 e 5 anos, a figura 



VII Encontro de Pesquisa e XI Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 29 e 30 de 
outubro de 2020 

 

apresenta uma pequena parcela de servidores que estão ativos a mais de 20 anos, 
totalizando apenas (9%) da amostra.  
 Observou-se no Gráfico 6 a situação relacionada aos cargos ocupados no 
departamento de Recursos Humanos, em sua grande maioria a equipe é composta 
por Agentes Administrativos, representando (73%) os outros (28%) são divididos 
entre agentes contábeis, relações trabalhistas, TMNS I Farmácia, Chefe de divisão, 
Executivo I e Seg. do trabalho. 
 
4.2 PERCEPÇÕES DOS SERVIDORES  
 
 A seguir será apresentado o gráfico contendo resultados referentes à auto 
avaliação e a percepção dos servidores quanto a motivação no trabalho, 
desempenho e liderança. 
 
 
Gráfico 07 – Autoavaliação do desempenho e Percepção sobre aspectos da 
liderança e motivação                      
 

 
 

Fonte: Autoria própria (2020). 

 
 No Gráfico 7 é possível observar a auto avaliação e percepção dos servidores 
dos em seus cargos, o maior índice da escala pode ser observado no fator 
liderança, 4,91 dos participantes da pesquisa acreditam que os líderes podem 
influenciar na motivação das equipes. 
 O exercício da liderança baseia-se em valores claros e em princípios 
organizacionais que sustentem as decisões e permitam guiar e inspirar a 
organização, engajando seguidores no alcance dos seus objetivos. Deve também 
abranger todos os líderes da organização, mesmo aqueles designados para liderar 
equipes perenes ou temporárias, fora da estrutura hierárquica, como as equipes 
multifuncionais, comitês, comissões, times e projetos (GOLDSMITH et al., 2008, p. 
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78). 
 Os demais itens mantiveram a média acima dos 4,0 pontos, se destaca a 
questão sobre a estabilidade oferecida pelos cargos, se a mesma afeta na 
motivação dos servidores 4,18 acreditam que sim, a margem pode ser considerada 
alta. Padilha (2002) resume a estabilidade como a garantia de imunidade aos 
servidores em relação as perseguições políticas e demissões injustas da classe. O 
servidor público precisa se sentir seguro para desenvolver seu trabalho de forma 
prioritária à sociedade. É pertinente destacar que apesar dos servidores 
concordarem que a estabilidade influencia na produtividade do trabalho de forma 
negativa, na autoavaliação apontam que apresentam produtividade e motivação 
com resultado satisfatório, com nível de 84%.  
 
4.3 FATORES QUE INFLUENCIAM NA MOTIVAÇÃO DOS SERVIDORES 
 
Seguindo a proposta de Herzberg e Maslow foram elaboradas questões para 
identificar quais os fatores que influenciam na motivação dos servidores. Na Tabela 
01 constam os resultados referentes a estatística descritiva dos itens. 
 
TABELA 01 – Estatística descritiva dos fatores que influenciam na motivação dos 
servidores 
  

 

Fonte: Autoria própria (2020). 

 
 A Tabela está ordenada de forma decrescente do valor da média, sendo 
assim, nota-se que os fatores higiênicos: condições de trabalho; oportunidades de 

ITEM Média
Valor 

mínimo

Valor 

máximo
Intervalo

Desvio 

Padrão

Condições de trabalho (disponibilidade de 

materiais / espaço físico adequado)
4,50 3 5 2 0,67

Oportunidades de aprendizado 4,45 3 5 2 0,74

Tratamento igualitário 4,45 3 5 2 0,80

Bom relacionamento com a liderança 4,45 3 5 2 0,80

Liderança participativa 4,36 2 5 3 0,79

Política da organização com diretrizes 

alinhadas
4,32 3 5 2 0,65

Liderança competente 4,32 3 5 2 0,78

Sentimento de que meu trabalho é 

importante para a população
4,32 2 5 3 0,89

Reconhecimento pelo trabalho 4,27 3 5 2 0,70

Salário justo de acordo com o cargo 4,27 3 5 2 0,77

Colaboração entre a equipe 4,27 3 5 2 0,77

Normas e procedimentos claros e bem 

definidos
4,27 3 5 2 0,70

Oportunidade de crescimento (promoções 4,23 3 5 2 0,81

Bom relacionamento com colegas de 

trabalho
4,23 3 5 2 0,87

Realização profissional 4,14 3 5 2 0,71

Ter responsabilidades 4,09 2 5 3 0,81

Autonomia/liberdade para realização das 

atividades no trabalho
4,09 3 5 2 0,81

Metas desafiadoras 4,00 2 5 3 0,82
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aprendizado; tratamento igualitário e bom relacionamento com a liderança são os 
quatro principais fatores, ou seja, (20%) do total de itens que mais influenciam na 
motivação dos servidores. Os itens apresentaram o valor de intervalo de apenas 2 
pontos, representando uma baixa variabilidade nas respostas.  
 O item que trata das condições de trabalho apresentou o desvio padrão mais 
baixo (0,67) aumentando assim a confiabilidade do seu resultado, pois demonstra 
uma baixa variação em relação a média das respostas. O resultado da tabela pode 
ser analisado através dos estudos de Herzberg (1997) que classifica os fatores 
higiênicos como essenciais para o bom desempenho e motivação dos 
colaboradores, principalmente fatores extrínsecos, que evitam a insatisfação.  
 Devido a baixa variabilidade no intervalo e no desvio padrão dos itens, foi 
necessário realizar o gráfico 08 com as médias dos resultados obtidos dos itens. 
 
 
 
Gráfico 08 – Fatores de influenciam na motivação dos servidores 
 

 

Fonte: Autoria própria (2020). 

 
 No Gráfico 08 observa-se de forma mais clara os resultados referentes aos 
fatores que influenciam na motivação dos colaboradores. Por meio da análise é 
possível elencar os fatores que influenciam na motivação dos servidores, podendo 
desta forma servir como base para ações da liderança com foco no aumento da 
motivação dos seus subordinados. É possível traçar estratégias voltadas para 
condições de trabalho, tratamento igualitário, oportunidade de aprendizado e bom 
relacionamento com a liderança para obter uma equipe mais engajada e eficaz. 
Nota-se que ter metas desafiadoras e ter responsabilidades são os fatores que 
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menos influenciam na motivação para o trabalho na percepção dos servidores, que 
é um ponto preocupante a ser destacado. 
 Traçando um paralelo com a teoria de higiene emocional de Herzberg, as 
organizações devem trabalhar sempre em busca do conhecimento e das 
necessidades de seus colaboradores. É importante para a motivação o crescimento 
psicológico que é auferido pela capacidade de execução do colaborador, segundo 
Herzberg (1997) as organizações devem criar condições adequadas, onde os 
colaboradores possam sentir que os fatores de crescimento estão sendo aplicados, 
possibilitando melhores condições de trabalho e apoio.  
 
4.4 GESTÃO POR COMPETÊNCIA E GESTÃO POR DESEMPENHO 
 
 Conforme o objetivo específico III foram realizadas perguntas para identificar a 
forma de gestão, por competência ou desempenho. No gráfico 9 a seguir estão 
apresentados os resultados referentes a estas questões. 
 
Gráfico 9 – Gestão por desempenho 
 

 
  

Fonte: Autoria própria (2020). 

 
 Ao analisar o gráfico 09, pode-se observar que existe um número significativo 
de servidores (74,55%) que afirmam possuir metas e indicadores dentro de seu 
cargo, (77,27%) também afirmam que a gestão é voltada para resultados da equipe, 
caracterizando um percentual elevado referente a gestão por desempenho. Quanto 
a existência de campanhas relacionadas ao cumprimento de metas relacionadas a 
função, apresentou um percentual mais baixo em relação aos demais com 
(64,55%). Neste caso é possível destacar um ponto de melhoria, voltado para 
realização de campanhas para o cumprimento das metas e indicadores.  
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GRÁFICO 10 – Gestão por competência 
 

  

Fonte: Autoria própria (2020). 

 
 Observa-se nos resultados relacionados a gestão por competência, em que 
pouco mais de (80%) a média das respostas aponta que as lideranças valorizam as 
competências dos servidores, como, conhecimentos, habilidades e atitudes voltadas 
para o cargo. Porém em relação ao incentivo e realização de cursos e treinamentos 
para o aperfeiçoamento de funções o percentual caiu para (69,09%). Portanto trata-
se de um ponto a ser melhorado para se exercer a gestão por competência. 
Ao analisar as formas de gestão considerando a média dos percentuais obteve-se o 
gráfico 11: 
 
Gráfico 11 – Gestão por competência e Gestão por desempenho 

  

Fonte: Autoria própria (2020). 

 
 Observa-se praticamente um empate no quesito gestão por competência 
(51%) x gestão por desempenho (49%). Conforme Bittencourt (2009) a gestão por 
competências significa a capacidade do ser em relação a execução de alguma 
função. A gestão por desempenho segundo Brandão, Guimarães (2001) se trata da 
forma de avaliar o trabalhador, levando em consideração o trabalho executado. 
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 Nota-se que os servidores acreditam que a gestão exercida possui ambas 
características em determinadas situações, leva-se em consideração a valorização 
de competências, o trabalho em busca do alcance de metas e o incentivo ao 
desenvolvimento dentro de cada função. 
 
4.5 LIDERANÇA E MOTIVAÇÃO 
 
 Conforme determinado no objetivo do trabalho: investigar a influência da 
liderança na motivação para o trabalho no setor público, visando o aumento da 
produtividade, foram formuladas perguntas com base na literatura, destacando os 
itens em que liderança impacta diretamente na motivação dos colaboradores. Na 
tabela 2, estão os resultados considerando a estatística descritiva dos dados, sobre 
liderança e motivação. 
 Em relação as amplitudes ou intervalos nota-se que, na maior parte das 
respostas, apresentou um resultado baixo entre 2 e 3, revelando que a amostra 
apresenta um resultado consistente pois houve uma baixa variação nas respostas. 
Consequentemente o desvio padrão também manteve-se baixo indicando que há 
baixa variação em relação a média obtida nas respostas, elevando a confiabilidade 
das respostas. 
 Destaca-se a primeira questão que apresentou a menor amplitude (1) e o 
menor desvio padrão (0,429), revelando que os servidores consideram que são 
respeitados pelos superiores, pois a média apresentou um valor também elevado, 
4,77, onde o valor máximo é 5,0.   
 Outro ponto em destaque é em relação ao segundo item, o qual apresentou 
uma média elevada (4,45), aponta que os servidores recebem tratamento justo e 
igualitário, este item apresenta o desvio padrão um pouco mais elevado, mostrando 
que houve uma variação entre as respostas de quase um ponto para mais ou para 
menos. O item que apresentou a média de 3,9, porém obteve a maior amplitude (4) 
e o desvio padrão mais elevado foi (0,92), foi “Você sente que a liderança influencia 
e motiva para o trabalho?”, devido a média pouco mais baixa e elevado desvio 
padrão, é um ponto que merece atenção e algo que pode ser trabalho na liderança 
para elevar a motivação dos servidores. Outro fator que merece destaque está 
relacionado a ação de fornecer feed back aos servidores, o qual apresentou a 
menor média entre as questões. 
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Tabela 02 – Estatística descritiva por item: Liderança e motivação 
 

  

Fonte: Autoria própria (2020). 

 
 No gráfico a seguir estão apresentadas as médias dos itens em percentual 
para melhor clareza dos resultados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Item Média Valor mínimo Valor máximo Intervalo Desvio Padrão

Você se considera bem 

tratado (a) e respeitado 

(a) pelos seus 

superiores?

4,773 4 5 1 0,429

Você é tratado de forma 

igualitária perante os 

demais servidores? 

Independente do cargo.

4,455 3 5 2 0,739

Você sente que pode 

confiar na liderança?
4,318 3 5 2 0,646

Você sente que possui 

autonomia e 

flexibilidade para 

desempenhar seu 

trabalho?

4,273 3 5 2 0,703

Sobre liderança, você 

acredita que os líderes 

cooperam com as 

equipes?

4,227 3 5 2 0,612

A liderança sabe se 

comunicar de forma 

adequada com a 

equipe?

4,227 2 5 3 0,869

As lideranças trabalham 

de forma democrática e 

participativa nas 

atividades do dia-a-dia?

4,182 2 5 3 0,853

Você sente que a 

liderança influencia e 

motiva no trabalho?

3,909 1 5 4 0,921

As lideranças trabalham 

com feedbacks 

relacionados a 

satisfação dos 

servidores e oferecem 

suporte?

3,864 2 5 3 0,774
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Gráfico 12 – Percentual por fator em relação a liderança e motivação 
 

  

Fonte: Autoria própria (2020). 

 
 Dentro dos resultados apresentados no Gráfico 12, as questões que 
apresentaram um percentual mais elevado, estão relacionadas ao respeito por parte 
dos líderes em relação aos servidores 95,45% e o tratamento de forma igualitária no 
DRH independente do cargo ou função 89,09%. Neste contexto, pode-se analisar 
que os líderes operam de forma democrática, segundo Chiavenato (2003) esse 
estilo de liderança se dá pela participação dos subordinados nos processos de 
decisões e também no comportamento da liderança.  Pode-se relacionar o resultado 
também com a definição de Chiavenato (2006) relacionadas a pirâmide de Maslow, 
onde são descritas as necessidades de autoestima. 
 As facetas que apresentaram percentuais mais baixos e que devem-se ser 
destacadas, estão relacionadas a influência das lideranças sobre a motivação no 
trabalho 78,18% e feedbacks relacionados a satisfação dos servidores 77,27%. 
Neste sentido Muller (2003) destaca a importância de um processo de gestão 
baseado em feedbacks, quando o processo se apresenta sem o feedback aos 
participantes do mesmo, ele se torna inútil, pois não oferece a oportunidade de 
melhorar. O desempenho deve ser tratado como um ciclo, passando pelas 
expectativas, acompanhamento e orientação, finalizando com a avaliação para se 
estabelecer novas expectativas. 
 No geral a avaliação da liderança em relação aos fatores que influenciam na 
motivação dos servidores foi bastante satisfatória, mantendo níveis próximos a 84% 
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na média. 
 
4.6 ANÁLISE QUALITATIVA DOS QUESTIONÁRIOS 
 
 Na análise qualitativa contamos com a participação de um gestor da área de 
Recursos Humanos, que respondeu a um questionário aberto, os servidores 
também receberam perguntas abertas referentes ao tema gestão de pessoas e 
liderança. 
 O gestor 1 foi indagado em relação a estabilidade de cargos, dentro desse 
contexto foi observado que no entendimento do mesmo, que a estabilidade não tem 
relação direta com a motivação e produtividade dos servidores, a questão seria 
voltada a ineficiência do exercício de atribuições de cargo. O gestor 1 cita: 
  

“A estabilidade é uma garantia necessária para que a gestão pública seja 
executada em conformidade aos princípios da Constituição. Contudo, 
possui externalidades negativas quando as infrações disciplinares e a 
ineficiência no exercício das atribuições do cargo não são punidas. Assim, 
entendo que o problema não está na estabilidade em si, mas na falta de 
responsabilização e fiscalização dos servidores públicos por parte das 
chefias”. EG1 

 
 No questionário aplicado aos servidores, a questão relacionada ao que 
desmotiva no exercício de sua função, o servidor 1 relatou que “a falta de 
comunicação e integração compromete o alcance das metas pré-estabelecidas”, 
dentro desse contexto, Chiavenato (1997) salienta que a comunicação como 
atividade administrativa tem os propósitos de proporcionar informações e a 
compreensão para que as pessoas possam conduzir suas tarefas, a comunicação 
também deve promover a motivação, cooperação e satisfação. 
 O servidor número 4 relatou que a “falta de reconhecimento dentro do setor 
também pode ser considerada um fator de desmotivação”, tal colocação pode ser 
relacionada dentro da teoria das necessidades humanas de Maslow, como 
necessidades sociais, segundo Chiavenato (2006) se relaciona a amizades, afeto, 
aceitação e participação no que diz respeito a amizade e afins.  
 O gestor 1 avaliou a gestão de pessoas atuante na Prefeitura como 
satisfatória, a relação de motivação dos servidores, os procedimentos adotados 
para motivar as equipes são feitos através do que se tem em mãos, a crítica maior 
se aplica as esferas federais, o gestor relata:  
 

“Vejo que mudanças são necessárias, mas não as propostas na reforma 
administrativa que tramitam no Congresso. [...] vejo que a falta de técnica 
em conduzir pontos essências do Estado pode piorar a gestão pública”. 
EG1 

 
Nota-se neste depoimento, que apesar do contexto que envolve gestão de pessoas 
dentro de uma esfera pública municipal, há uma preocupação com as decisões 
realizadas na esfera federal que podem impactar na motivação dos servidores. 
 
 
4. CONCLUSÃO 

 O presente estudo teve como objetivo geral investigar a influência da liderança 
na motivação para o trabalho no setor público. Como objetivos específicos o estudo 
propôs: (I) - Caracterizar a amostra; (II) – Analisar os fatores que interferem na 
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motivação para o trabalho dos servidores; (III) - Identificar se a gestão é exercida 
por competência ou desempenho. Tais objetivos foram alcançados conforme 
exposto nos resultados da pesquisa. 

Para o alcance aos objetivos propostos, foram aplicados instrumentos de 
natureza qualitativa e quantitativa aos servidores do departamento de Recursos 
Humanos de uma prefeitura localizada no interior do Paraná. Os dados qualitativos 
foram levantados por meio de entrevistas semiestruturadas aplicadas aos gestores 
da área e junto ao questionário com questões abertas e descritivas aplicadas aos 
servidores de forma geral. Quanto aos dados quantitativos, foram obtidos por meio 
de um questionário, elaborado com base na literatura, contendo perguntas fechadas 
dentro de uma escala entre 1 e 5, o qual foi aplicado aos servidores do 
departamento.  

Os resultados da pesquisa apontam que, na percepção dos servidores, os 
fatores higiênicos como: condições de trabalho; oportunidades de aprendizado; 
tratamento igualitário e bom relacionamento com a liderança são os quatro principais 
fatores, que apresentam elevada influência na motivação dos servidores.  

No que tange a influência da liderança na motivação destaca-se que os 
servidores sentem-se respeitados pelos superiores, pois o fator apresentou a média 
mais elevada (4,77), a menor amplitude (1) e menor desvio padrão (0,429). Outro 
fator importante é, tratamento justo e igualitário, que também apresentou uma média 
elevada (4,45), uma amplitude nas respostas de (2) e desvio padrão de (0,739).  

Os fatores que podem ser melhorados, tratam-se da motivação direta 
realizada pela liderança e na ação de realizar feed backs com os servidores.  

Em uma avaliação geral, pode-se destacar que liderança exerce uma 
influência positiva na motivação dos servidores, pois nos itens analisados em 
relação a gestão que foram: tratamento igualitário, respeito, confiança, autonomia, 
feed back, cooperação, comunicação e trabalho em equipe, apresentaram 
resultados satisfatórios, mantendo níveis próximos a 84% na média.  

Nota-se também que a liderança apresenta equilíbrio entre a gestão por 
competência e gestão por desempenho, sendo que na gestão por competência o 
item que pode ser melhorado é o incentivo a realização de cursos e treinamentos 
para o desenvolvimento das competências. 

A limitação da pesquisa está pautada no número baixo de respondentes e 
portanto os resultados não podem ser generalizados. Neste mesmo contexto, outra 
limitação está relacionada a pesquisa ter sido aplicada em somente um 
departamento. 

Para pesquisas futuras sugere-se a aplicação dos instrumentos e a 
realização das análises em outras prefeituras e departamentos a fim de obter 
resultados comparativos com este estudo. 
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TURISMO ECOLÓGICO: PERSPECTIVAS INOVADORAS NO HOTEL 
FAZENDA ITÁYTYBA ECOTURISMO 

 
Reginaldo Ferreira1 

 
 
 

RESUMO 

 
O presente trabalho é apresentado na perspectiva da compreensão e elaboração de 
um panorama que vislumbre o Projeto de Turismo Ecológico Itáytyba Ecoturismo e 
aponte direções para uma didática de reinvenção e reestruturação dentro das 
propostas de empreendedorismo inovador, educação ambiental e sustentabilidade 
realizados no hotel fazenda. Próximo à margem direita do Cânion Guartelá, Itáytyba 
Ecoturismo proporciona uma experiência de turismo responsável, aliado ao conforto 
e comodidades que uma estrutura inserida nos ares da fazenda pode oferecer. 
Introduzir uma visão aberta aos avanços, preservando suas motivações e princípios, 
garante ao empreendimento rural e ecológico, a possibilidade de despontar no 
mercado, com seus produtos e serviços, de forma a sempre encanar seu público, 
cada vez mais exigente. 
Palavras-chave: empreendedorismo rural; educação ambiental; sustentabilidade. 

 
 

ABSTRACT 
 
The present work is presented in the perspective of understanding and elaborating a 
panorama that glimpses the Itáytyba Ecoturismo Ecological Tourism Project and 
points out directions for a didactics of reinvention and restructuring within the 
proposals for innovative entrepreneurship, environmental education and 
sustainability carried out at the farm hotel. The establishment is located next to the 
right bank of the Guartelá Canyon provides a responsible tourism experience, 
combined with the comfort and facilities of a sophisticated structure inserted in the 
countryside. Introducing an open view to new tendencies and preserving the basic 
motivations and principles of the corporation, is important to achieve significant 
market vsibility, with its own original products and services, undergoing the sieve of 
constant updating and modernization. 
Key-words: rural entrepreneurship; environmental education; sustainability 

 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

 Itáytyba Ecoturismo, um empreendimento de turismo rural e ecológico, 
apresenta uma mescla de experiências entre auxílio na prestação de serviços e 
venda de produtos, que oferecem à área da administração uma gama de 
possibilidades no campo da criação, planejamento, organização, gestão e controle.  

 Inserido no mercado há duas décadas, trabalhando no ramo da hotelaria e 
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turismo ecológico e rural, possui em sua estrutura a necessidade de reinvenção 
constante do conteúdo operacional e mercadológico, pois, para manter-se ativo no 
seu ramo de atuação exige sempre a busca por oferecer produtos e serviços que 
acompanhe os avanços e integre as novidades, aliados à qualidade que seus 
clientes buscam. 

 Para acompanhamento neste processo de gestão, o trabalho apresenta o 
desenvolvimento de um panorama que vislumbra a objetivação de inovar os 
setores, serviços e mecanismos ofertados pela empresa. Crescer e fortalecer-se 
exige desprendimento e abertura que acolham o novo e integrem práticas 
remodeladas pelos avanços que o mercado apresenta e a tecnologia impõe.  

 A adequação às novas tendências e despontar como um setor diferenciado 
que garanta ao empreendimento colocar-se no mercado de forma competitiva, com 
produtos e serviços transformados por uma visão empreendedora de gestão, está 
estreitamente ligada ao desafio da aceitação e crivo da análise do consumidor que, 
além de movimentar uma das engrenagens que mantêm a organização ativa 
promove oportunidades de transformação e crescimento. 

 O turismo ecológico e rural associado ao ramo hoteleiro é um diferencial que 
atrai um público cativo e aguça interesse a uma grande parcela urbana de pessoas 
que buscam paz e tranquilidade. Desse modo, uma ferramenta de inovação e 
tecnologia que atenda às expectativas desta parcela de clientes mais exigentes 
precisa ser sempre gerida de forma a atenuar a dicotomia entre o ambiente rural, 
entendido como conservador (por manter sua história e tradições), com o avanço do 
mundo moderno. 

 Dessa forma a didática educacional desponta dentro deste complexo 
ecoturístico e rural como um caminho que auxilia um mergulho profundo no 
universo da ecologia, tradições rurais, consciência ambiental e sustentabilidade de 
ações que harmonizem a vida em sociedade com o meio natural.  

 Este processo tem a intenção de auxiliar a empresa na análise e verificação de 
fatores que dificultam a divulgação, venda e execução do produto, levando em 
consideração que “ouvir o que seus clientes dizem e rapidamente assimilar, 
sistematizar e transformar” (Abreu 1999, p.49) pode garantir uma condição de estar 
percorrendo um caminho de novas tendências, inovações, estilos ou diversificações 
que fazem parte do processo empreendedor. 

 

2. METODOLOGIA 

 A estrutura que fundamenta o presente trabalho traz luz a pontos norteadores 
para base do desenvolvimento de um olhar crítico no campo da inovação dentro do 
empreendimento ecoturístico, são eles: empreendedorismo inovador; educação 
ambiental, sustentabilidade e perspectivas de inovação. 

 Com intuito de aliar as práticas tradicionais do complexo ecoturístico e as 
necessidades de avanço e inovação, a metodologia utilizada organiza e elenca 
pontos centrais que impulsionam o Hotel Fazenda com o dinamismo que pode 
proporcionar serviços com maior aceitação a um público cada vez mais exigente.  

 Ao observar a estrutura do Hotel Fazenda Itáytyba Ecoturismo como um todo, 
consoante o fluxo de clientes com perfis variados, percebe-se que o movimento 
técnico de adaptação e inovação se mostra capaz de associar a satisfação do 
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cliente aos compromissos do empreendimento.  

 Com uma tipologia exploratória, tendo como fundamento uma pesquisa que 
analise o turismo ecológico de Itáytyba Ecoturismo, o perfil do empreendimento e 
autores que estudaram o tema relacionado ao turismo ecológico e perspectivas 
inovadoras, buscar-se-á traçar um panorama capaz de afirmar que uma gestão 
empreendedora aliada à didática da inovação viabiliza o crescimento no curto e 
longo prazo. 

 

3. ITÁYTYBA ECOTURISMO E TURISMO ECOLÓGICO 

 O empreendedorismo é um termo que aponta para práticas e atitudes que 
destacam uma pessoa, tornando possível reconhecê-la como alguém que olha ao 
seu redor de maneira diferenciada, percebendo oportunidades e tendo insights que 
possibilitam a criação de um produto ou serviço novo. O empreendedor ganha 
destaque por se diferenciar do empresário, ao atribuir uma visão nova àquilo que é 
comum e corriqueiro. 

 “Os empreendedores são pessoas diferenciadas, que possuem motivação 
singular, são apaixonadas pelo que fazem, não se contentam em ser mais 
um na multidão, querem ser reconhecidas e admiradas, referenciadas e 
imitadas, querem deixar um legado.” DORNELAS (2016). 

 No contexto mercadológico, a oferta de produtos e serviços, para se tornar 
competitiva, precisa passar pelo crivo da renovação e reinvenção, pois a exigência 
do consumidor acompanha também os avanços tecnológicos, sociais e econômicos. 
Desse modo, o empreendedor que sabe reconhecer esses avanços e faz com que 
sua organização acompanhe esse crescimento demonstra um olhar capaz de versar 
nos campos da criatividade, despontando à frente da concorrência. 

 Itáytyba Ecoturismo apresenta um perfil singular ao unir a oferta de serviços a 
uma prática didática que oferece ao cliente a possibilidade de adquirir muito mais 
que um bem ou serviço, mas um ideal, uma experiência que pode transformar o 
meio e a vida de quem por lá passa. 

 

3.1 EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTÁVEL  

 A natureza em sua singularidade e habitat ensina que tudo o que oferece: 
terra, ar, água e vegetação, ricos em biodiversidade, são infinitamente necessários 
à subsistência humana, mas também finitos e carentes de cuidado e preservação. 

 Com um acelerado crescimento populacional e urbanização, a tecnologia do 
mundo moderno transmite ao homem o conforto do progresso e, inerente a esse 
avanço, as geração galgam o caminho do desperdício, má utilização dos recursos 
naturais e degradação do meio ambiente, sem uma percepção de que bens 
essenciais à vida humana estão se esgotando.  

 Uma conscientização e reeducação das novas gerações, para que a natureza 
possa continuar a ser uma fonte de vida para a humanidade é primordial. Assim, 
“educar para preservar e ensinar a prevenir” (Arnt 2010, p.9) se tornam pontos 
essenciais na criação de uma nova concepção de preservação e educação 
ambiental, pois na transmissão de valores e práticas ambientalmente corretos, é 
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possível levar o homem novamente a uma integração de amor e respeito com a 
natureza. 

“O cuidado pessoal em todos os níveis, físico, intelectual, emocional e 
espiritual; o sentir, pensar e agir comprometido com a vida em sociedade, 
respeitando os direitos universais do ser humano (direitos que temos por 
sermos da mesma espécie, anteriores a toda distinção e toda ação cultural, 
econômica, política, racial) e ampliando esse direito a todos os seres da 
natureza, pois a vida é o valor supremo, e a ninguém é permitido destruí-la.” 
MANSOLO (2012). 

 Dentro de organizações, inseridas nos ares do meio ambiente, que aproveita o 
que o mundo oferece, em suas riquezas naturais, pode-se considerar de maior 
relevância àquelas, como Itáytyba Ecoturismo, que adotam processos de manejo e 
preservação ambientais e sustentáveis e o fazem de modo consciente e correto. 

  

3.2 PERSPECTIVAS DE INOVAÇÂO 

 O processo de organização e crescimento de uma empresa exige constância 
em planejamento, estruturação e controle, possibilitando que engrenagens 
disfuncionais num empreendimento possam ser identificadas e corrigidas. E assim, 
fazer uma prospecção ou projeção futura faz parte dos objetivos de um 
empreendimento, que por meio de projetos e ações técnicas busca realizar e 
alcançar metas de sucesso.  

 E, para auxiliar no processo de inovação, a utilização de métodos ou 
ferramentas que possibilitem impulsionar e possibilitar a geração de ideias, 
soluções, ações ou caminhos de consecução de um ideal, permite inserir na 
estrutura de um empreendimento o avanço e crescimento buscados. 

“ ma ideia   vi vel em termos t cnicos quando     con ecimento acess vel 
sobre o tema     soluç es t cnicas e equ veis e dispon veis     dom nio 
das tecnolo ias empre adas por parte dos e ecutores do pro eto (internos   
or anização ou e ternos, contratados      pessoal qualificado para fazer 
frente a e i  ncias le ais e da or anização empreendedora.” SABBAG 
(2013). 

 Para que um olhar inovador passe da idealização para realização, o processo 
de gestão de conhecimentos pode auxiliar para que a empresa incuta em seus 
procedimentos ações inovadoras, capazes de iniciar padrões mais elevados de uma 
metodologia e rotina das atividades. Poder observar as lacunas no cotidiano das 
operações realizadas e perceber potencialidades de superação garante a uma 
organização um crescimento que a torna ativa em seu ramo de atuação. Ações 
inovadoras como uma nova tecnologia a ser usada em uma atividade que até então 
era realizada de modo manual, como a inserção de um software mais avançado, 
uma integração de mídias, capazes de unificar e aumentar seu alcance, são 
possibilidades que passam a ser realizadas quando a empresa se abre ao avanço 
que a tecnologia e o mercado exigem. 

 O olhar para a realidade e características empresariais de Itáytyba Ecoturismo, 
que, imersa no turismo rural e ecológico, oferta serviços como os de cavalgadas, 
trilhas ecológicas e passeios ecológicos, como um dos pontos fortes de qualificação 
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do empreendimento como complexo ecoturístico, realça a importância de que inovar 
os procedimentos pode possibilitar uma maior atratividade. 

 Um dos atrativos de Itáytyba, o Passeio Ecológico ao Parque Vô Ivo e Canyon 
do Guartelá apresenta-se como um produto complexo, altamente atrativo e com 
grande potencial de crescimento dentro da proposta de oferecer um contato íntimo 
com a exuberante natureza dos Campos Gerais e a vida na fazenda. 

 

4. PASSEIO ECOLÓGICO 

 As características do passeio ecológico percorrem o itinerário de 
deslocamento do cliente à estrutura chamada Parque Vô Ivo, a qual se localiza às 
margens da RPPN Itáytyba (Reserva Particular do Patrimônio Natural), onde se 
oferta a possibilidade de uma caminhada de oxigenação em trilhas exuberantes à 
margem do Canyon Guartelá, visita ao Patrimônio Cultural e particular da fazenda, 
que é organizado na Casa de Memórias Nhá Tota (um acervo histórico das antigas 
fazendas) e no Recanto Paleontológico Professor Olavo Soares (acervo criado em 
parceria com Professor Olavo Soares e Museu do Dinossauro de Peirópolis – MG), 
concluindo-se com visita ao Mirante do Canion Guartelá. 

 

“Passeio ao PARQUE VÔ IVO     

Traslado para o Parque Vô Ivo.  

Chegada ao Parque Vô Ivo. 

Caminhada na Trilha da Pedra da Proa – Grau 2 (moderado)                                                                                                                                             

Visita à Casa de Memórias Nhá Tota. 

          Visita ao Mirante dos Canyons Itáytyba-Guartelá.”  ITÁYTYBA,  

           programação interna (2020). 

 

 O produto ofertado, em sua realização diária e em seu ob etivo de “difundir a 
educação ambiental e preservar as tradiç es culturais” (Itáytyba 2002, p.03) busca 
constantemente a renovação ou reinvenção em seus procedimentos, onde a 
pluralidade e a apresentação das atividades executadas precisam melhorar, de 
forma que as expectativas do cliente não sejam apenas atingidas, mas superadas.  

 A partir dessa conclusão busca-se frequentemente criar projetos que 
enriqueçam a atividade, bem como capacite os colaboradores para uma didática 
nova na execução do passeio. 

 A compreensão de tudo o que envolve a atividade do passeio ecológico é 
essencial, para que se possa então definir estratégias, elencar novas atividades e 
motivar os colaboradores. E para que esse objetivo seja alcançado com êxito, 
desenvolve-se processos que, fundamentados em feedback dos próprios clientes, 
possibilita um olhar preciso para inovar procedimentos e enriquecer sua didática. 

 

4.1 EMPREENDER E RENOVAR 

 A realidade rural e ecológica de um empreendimento que procura promover 
ações e oferecer serviços que tornem mais próximos do indivíduo o ambiente típico 
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de fazenda e o amor pela natureza tornam Itáytyba Ecoturismo singular no ramo em 
que atua, destacando-se também pelo seu caráter de resgate histórico e cultural, 
que traz em sua proposta o desenvolvimento de atividades capazes de levar seus 
clientes a uma visita ao passado das antigas fazendas, promovendo a 
“compreensão da vida, da sociedade, do pro resso e da natureza” (Arnt 2010, 
p.15). Essas práticas associadas à exuberante natureza que a cerca, possibilita 
estabelecer um elo de amor, respeito e preservação entre os clientes que buscam 
um espaço que integre meio ambiente e conforto.  

 Dessa forma se percebe essencial que os produtos e serviços ofertados sejam 
diversificados e inovados constantemente, de forma a potencializar a busca por 
novos clientes e fidelização daqueles que já visitaram o hotel fazenda 
anteriormente. 

 Uma visão de renovação ou reinvenção dentro de uma empresa pode garantir 
avanços que impulsionem o seu crescimento e a coloquem à frente das demais em 
seu ramo. Assim, promover a renovação de um produto de forma a torná-lo mais 
atrativo e procurado, com certeza atrairá pessoas que buscam uma realidade de 
natureza singular, bem como fará com que retornem aqueles que já se hospedaram 
no empreendimento. 

 Junto a Itáytyba o processo em que a visão empreendedora, aliada a 
renovação e reinvenção de um produto, se funde e proporciona o crescimento da 
organização percebe-se que um olhar aguçado diante do mercado e das exigências 
dos consumidores faz com que processos novos sejam propostos para se ter um 
produto que corresponda às vantagens competitivas de mercado. 

“No entanto, a empresa pode deter um conhecimento de mercado muito 
superior à concorrência, o que lhe permite monitorar e controlar as 
tendências desse mercado, antecipando-se aos competidores e sempre 
trazendo novidades que atendam aos anseios dos consumidores, 
estabelecendo sua marca e fortalecendo sua presença na mente dos 
clientes.” DORNELAS (2016). 

 Uma preocupação que permeia toda a organização está ligada a associação 
de mercado e meio ambiente, que faz com que toda a visão, política, objetivos e 
valores da empresa sejam capazes de se cumprir apresentando parâmetros de 
preservação e conscientização ambiental. Essa consciência garante ao 
empreendimento as vantagens para se explorar um produto como o passeio 
ecológico de forma vantajosa no mercado e, segundo ARNT (2010), de forma 
“inte radora do  omem com a natureza”. 

 A percepção de que o produto precisa de um novo formato que o torne mais 
atrativo, nos leva a voltarmos nossa atenção e repensá-lo de forma a dar-lhe 
condições de encantar, entreter e inspirar o indivíduo que opta por fazer sua 
experiência. 

 A estrutura (figura 1) em que se realiza essa atividade dispõe de inúmeras 
ferramentas a serem exploradas, tanto estruturais como ambientais. 
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Figura 1: Parque Vô Ivo, Hotel Fazenda Itáytyba Ecoturismo 
 

 

  

 

 

 

 

Fonte: www.itaytyba.com.br 

 

 O Parque Vô Ivo, possuindo uma infraestrutura que acolhe os visitantes em 
seu passeio ecológico, apresenta características que remetem à imagem de uma 
pequena fazenda (figura 1), na qual possibilita que se faça contato com uma 
realidade tipicamente rural, ambiente ecologicamente preservado (figuras 2 e 3) e 
espaços culturais didaticamente construídos (figura 4). 

 Um grande privilégio para o empreendimento é estar à margem de um atrativo 
natural de beleza inigualável: o Canyon Guartelá (figura 3). Conhecido como o 
maior Canyon do Brasil em extensão, tem seu ponto mais profundo e exuberante 
protegido principalmente por duas unidades de conservação: a RPPN Itáytyba e o 
Parque Estadual do Guartelá. 

 

Figura 2 – Pedra da Proa;                             Figura 3 – Canyon Guartelá;  

 

  

 

 

 

 

 

 

                                             Figura 4 – Casa de Memórias Nhá Tota  

 

 

 

 

 

 

Fonte: www.itaytyba.com.br (2020) 
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 Dentro deste panorama rico em cultura e meio ambiente indaga-se: como 
tornar esta atividade ainda mais atrativa e cativante?  

 Com o intuito de trazer compreensão e por meio desta reflexão, buscar-se 
delinear um panorama que aponte as direções possíveis de serem trilhadas com o 
passeio ecológico e indo ao encontro de respostas e ações para alavancar o seu 
interesse ao público. 

 

4.2 PERSPECTIVAS DE INOVAÇÃO NO PASSEIO ECOLÓGICO 

 A reflexão na qual se busca um “maior controle dos processos e mel oria nas 
tomadas de decis es” Faria (2020 , parte da verificação de que há vários pontos a 
serem criteriosamente revistos para que os resultados sejam alcançados, onde 
podemos perceber variantes que são capazes de estagnar ou alavancar um produto 
ativo no mercado como o passeio ecológico, conforme breve análise GUT realizada. 

Imagem - Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor, 2020 

 

 O passeio ecológico percorre diversas áreas de projeção dentro do 
empreendimento, fazendo com que sua análise seja global, pois envolve aspectos 
culturais, ambientais, gastronômicos, estruturais e operacionais. E deste ponto já 
podemos direcionar o olhar para o que necessita atenção tanto para mudança como 
para fortalecimento. 

 A visão gerada através desta análise nos colocou diante de todo o contexto 
que envolve o passeio ecológico, de modo que percebendo as fortalezas, temos a 
clareza de que ele possui uma base forte de construção, onde há um ambiente 
acolhedor, uma gastronomia típica e rica, pontos de visitação naturais, um acervo 
cultural (Casa de Memórias) e um nome consolidado. 

 As oportunidades nos apresentam possibilidades que, quando alcançadas ou 
fortalecidas podem aumentar consideravelmente o fluxo de realização do passeio, 
sendo o conjunto que envolve a atração de novos clientes, aumento nas parcerias, 
ampliação na divulgação e marketing e investimento em atrações diferenciadas, 
uma fonte ampla de novas expectativas. 

 

FRAQUEZAS 

- Comunicação ineficiente; 

- Falta de Mão de obra (sazonal); 

- Poucos leitos; 

- Alto custo de Manutenção 

(insumos, folhas de pagamento, 

estrutura); 

- Capacitação da equipe. 
 

FORTALEZAS                                                                                    

- Ambiente acolhedor (familiar, 

limpeza, prestativo); 

- Gastronomia; 

- Pontos de visitação Naturais; 

- Acervo Cultural; 

- Nome consolidado – marca forte. 
 

 

OPORTUNIDADES 

- Atrair novos clientes; 

- Aumentar parcerias; 

- Expandir Viveiro de mudas e 

Húmus - comercialização; 

- Ampliar Marketing; 

- Investir em atrações 
diferenciadas. 

 

AMEAÇAS 

- Pouca inovação; 

- Pouca fidelização; 

- Sazonalidade na ocupação; 

- Redução de custos; 

- Dificuldade em atingir novos 

públicos. 
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 Nas fraquezas elencadas existem características que perpassam áreas 
estruturais e organizacionais como comunicação ineficiente de ordem interna, falta 
de mão de obra em períodos de alta temporada, pouco espaço para 
ocupação/leitos, custo alto de manutenção dos espaços, insumos e funcionários e 
também falta de treinamento para execução do passeio. 

 Dentro das ameaças analisadas percebe-se elementos que, quando corrigidos 
garantirão uma renovação de atividades com baixa procura e venda, sendo a 
necessidade de inovação, pouca fidelização, pouco fluxo de pessoas e produtos, 
alto custo operacional e dificuldade em atingir novos públicos, fatores de 
estagnação organizacional. 

 

5. CONCLUSÃO 

 O pensamento estruturado na realidade do turismo ecológico dentro do 
empreendimento Itáytyba Ecoturismo apresenta uma percepção de que uma 
organização gerida com um olhar empreendedor e aberta à inovação e revisionismo 
constantes traz vantagens incontestáveis e aumenta significativamente a 
perspectiva de crescimento. 

 O setor do turismo rural e ecológico traz ao mundo moderno uma brecha para 
que o homem desperte para necessidades primárias do ser humano e do mundo: a 
preservação da Natureza e estreitamento da relação do ser humano com o 
ambiente. Educar para preservar se faz uma máxima de extrema importância para 
que as novas gerações despertem para a importância de cultivar as raízes e 
usufruam de um patrimônio natural e cultural de extrema beleza e valor. 

 O projeto desenvolvido em Itáytyba Ecoturismo encontra-se em andamento e, 
propõe-se a tornar as perspectivas inovadoras um ponto impulsionador de 
renovação e reinvenção de didáticas que enriqueçam o turismo ecológico e rural no 
complexo. 
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PROJETO INTEGRADOR: UMA ABORDAGEM NA GRADUAÇÃO EM 
ADMINISTRAÇÃO E CIÊNCIAS CONTÁBEIS  

 
Rodrigo José Ferreira Lopes1 Ana Paula Bonasso2 Nelcimara de Oliveira3 

 
 

RESUMO 
 
O presente artigo tem como objetivo geral apresentar a proposta do Projeto 
Integrador dentro do contexto do curso de administração e ciências contábeis da 
FATEB e sua forma de aplicabilidade ao tema gerador. A proposta inovadora do 
Projeto Integrador dentro do contexto dos cursos de Administração e Ciências 
Contábeis, afim de demonstrar a importância do Projeto Integrador na formação 
acadêmica através do desenvolvimento do Plano de negócio, pesquisa aplica e 
trabalhos sociais e culturais, atrelado a metodologias ativas. Configura-se como 
pesquisa qualitativa, visto que irá descrever as possibilidades de inclusão da 
educação empreendedora, social e cultural nos cursos superiores com enfoque em 
gerenciamento. Nessa perspectiva, é analisado como o ensino voltado ao 
empreendedorismo, abrange desde o planejamento inicial até a consolidação de um 
determinado empreendimento. Com este estudo foi possível constatar que através 
da educação interdisciplinar aqui apresentada como Projeto Integrador, o 
acadêmico vivencia uma imersão no conhecido mundo dos negócios, pois, toda a 
matriz curricular está baseada em um tema gerador. 
Palavras-chave: Projeto integrador; administração; ciências contábeis.  
 
 

ABSTRACT 

 
This article aims to present the proposal of the Integrator Project within the context of 
FATEB's administration and accounting sciences course and its form of applicability 
to the generator theme. The innovative proposal of Integrator Project within the 
context of the Administration and Accounting Sciences courses, in order to 
demonstrate the importance of the Integrator Project in academic education through 
the development of the Business Plan, applied research and social and cultural 
works, linked to active methodologies. It is configured as a qualitative research, since 
it will describe the possibilities of including entrepreneurial, social and cultural 
education in higher education courses with a focus on management. In this 
perspective, it is analyzed how the teaching focused on entrepreneurship, covers 
from the initial planning until the consolidation of a determined enterprise. With this 
study it was possible to verify that through the interdisciplinary education presented 
here as an Integrator Project, the academic experiences an immersion in the well-
known business world, since the entire curriculum matrix is based on a generating 
theme. 
Key-words: Integrating project; administration; accounting sciences. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Todos os anos as faculdades e universidades brasileiras formam milhares de 
profissionais através de cursos de graduação. Com base no Censo da Educação 
Superior divulgado em 2019 pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (INEP) concluiu que entre os cursos de graduação 
oferecidos pelas faculdades e universidades brasileiras, Administração e Ciências 
Contábeis são os que possuem o maior número de alunos inscritos. Esse dado 
estatístico realça a importância e a abrangência dos cursos de Administração e 
Ciências Contábeis, e ao mesmo tempo, invoca a necessidade de se identificar e 
conhecer melhor a produção dos docentes da área. 

Dentro desse contexto, o docente do ensino superior possui importante 
papel, tendo que dividir seu tempo entre preparação de atividades e avaliações. 
Portanto o professor não deve estar apto apenas a ensinar, mas também a 
desenvolver e participar de projetos de pesquisa e extensão na sua área do 
conhecimento.  

Atualmente o cenário educacional tem sofrido grandes mudanças no que 
tange o processo de ensino e aprendizagem. Diante desse fato, as instituições de 
ensino têm apostado muito nas metodologias inovadoras de ensino, trazendo a 
realidade das metodologias ativas na transmissão de conhecimento aos estudantes, 
desde os anos iniciais e básicos da educação ao nível superior e, até mesmo, de 
pós graduações, pois esses novos métodos permitem que os alunos tornem-se os 
protagonistas no processo de construção de seu conhecimento, fazendo com que 
os professores assumam o papel de facilitadores e mediadores, ou seja, o professor 
disponibiliza ferramentas e técnicas para que os alunos possam desenvolver seus 
conhecimentos, habilidades e atitudes de forma autônoma garantindo, assim, que 
os mesmos estejam mais qualificados para enfrentar o mercado competitivo. 

O uso de metodologias ativas para uma educação inovadora apontam para a 
possibilidade de transformar as aulas em experiências mais vivas e significativas 
para os estudantes, cujas expectativas com relação ao processo de ensino e 
aprendizagem e ao próprio desenvolvimento e formação são diferentes dos 
expressados pelas gerações anteriores, haja vista que, grande parte das 
informações necessárias estão disponíveis por meio de plataformas digitais e de 
fácil acesso a qualquer público, tornando, na maioria das vezes, as aulas 
tradicionais maçantes e desinteressantes, causando a dispersão dos alunos.  

Pois, os alunos inseridos no contexto educacional, atualmente, requerem 
professores com habilidades e competências didáticas e metodológicas para as 
quais, na maioria dos casos, eles não foram e não estão sendo preparados. 

Assim, torna-se essencial uma educação que ofereça condições de 
aprendizagem em contextos de incertezas, desenvolvimento de múltiplas 
habilidades e conhecimentos, capacidade de questionar as informações e 
autonomia na resolução de problemas, sejam eles com maior ou menor 
complexidade, trabalho em grupo, convivência com a diversidade e uma 
participação ativa nas redes de compartilhamento e execução de tarefas.  

 
Os Cursos de Bacharelado em Administração e o de Ciências Contábeis, que 

fazem parte da área das ciências sociais aplicada, através de seu Projeto Político 
Pedagógico - PPC, buscam mostrar a relevância da realização de metodologias de 
ensino-aprendizagem que viabilizem a vivência do discente no meio organizacional, 
através da prática da investigação, elaboração de diagnóstico, análise 



VII Encontro de Pesquisa e XI Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 29 e 30 de 
outubro de 2020 

 

organizacional e processo decisório. 
Para isso, no bojo do projeto fundamentado nas teorias construtivistas de 

ensino, apresenta a sua matriz curricular desdobrada em temas geradores, 
distribuídos em oito módulos, onde ao final de cada módulo os discentes participam 
da elaboração e execução de um projeto integrador. O qual, viabiliza a inter-relação 
entre as diversas disciplinas ministradas nos módulos, enfatizando desta forma a 
relação ensino-aprendizagem interdisciplinar. 

O projeto integrador, desenvolvido por meio de metodologias ativas, são as 
principais estratégias de ensino aplicadas nesse novo modelo, o foco está na 
participação efetiva dos estudantes na construção do processo de aprendizagem, o 
professor deixa de ser o ator principal e se torna coadjuvante no processo de 
ensino. Mesas compartilhadas, aulas em salas especiais, debates e eventos 
inovadores, propiciam ao aluno um ambiente onde a criatividade é explorada, o 
aprendizado se torna mais eficiente e o conhecimento é amplamente difundido. 

Mediante a proposta de ensino e aprendizagem, o projeto integrador, tem 
como premissa a concepção e resultado de aplicabilidade dos temas assistidos no 
módulo letivo. Assim, o aluno é incentivado a pensar nas melhorias que sua 
comunidade necessita, e mediante este contexto, visa buscar projetos que 
encontrem tal solução.  

Mediante o contexto, temos a seguinte problemática: Quais os benefícios de 
trabalhar o projeto integrador em cada módulo da matriz curricular no curso de 
administração e no curso de ciências contábeis? 

O presente artigo, tem como objetivo geral apresentar a proposta do Projeto 
Integrador dentro do contexto do curso de administração e ciências contábeis da 
FATEB e sua forma de aplicabilidade ao tema gerador.  
 

 
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 e estudo de caso, com base de 
dados, foram utilizadas dissertações, livros, artigos e periódicos que abordassem o 
assunto, além de consulta a sites correlacionados na área de ensino e educação 
(GIL, 1999; LAKATOS e MARCONI, 2000). 

 
 
3. DESENVOLVIMENTO 

 

3.1 CONTEXTUALIZAÇÃO   
 

Do ponto de vista histórico, os fenômenos ligados à aceleração industrial do 
início do século XX influenciaram o desenvolvimento específico do campo da 
administração, com a teoria da administração tem suas origens na preocupação 
com a produtividade, dominante a partir da revolução industrial. No início do século 
XX surgiram os pioneiros da teoria da administração, cuja obra “Princípios de 
Administração Científica”, de Frederick Taylor, datada de 1911 é a principal 
fundamentação do pensamento que de uma forma ou de outra fundamenta a teoria 
das organizações (MOTTA, 2003).  
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Neste contexto, pode-se encaixar a perspectiva da ciência administrativa 
como uma ciência social em gestação, permitindo que esta seja visualizada de certa 
forma como uma ruptura com saberes heterogêneos proveniente das mais diversas 
disciplinas, mas ao mesmo tempo como disciplina que conserva em sua essência 
as noções e conhecimentos daí decorrentes.  

A criação de uma teoria é uma prática intelectual situada em um dado 
contexto histórico e que está voltada para a construção e mobilização de recursos 
ideais, materiais e institucionais para legitimar certos conhecimentos e os projetos 
políticos que deles derivam (REED, 1998).  

Contudo, no início do século XX, o paradigma dominante nas ciências sociais 
incorpora-se à administração. Assim, a compreensão dos conceitos do 
funcionalismo, resgatando os estudos de base da sociologia e da antropologia são 
fundamentais para o entendimento de suas relações com a teoria organizacional. 
Neste sentido pode-se destacar a função das instituições na sociedade, bem como 
seus impactos e consequências tanto do ponto de vista individual como coletivo.  

Nesse sentido, a educação do século XXI, além de ser interdisciplinar, 
integradora e voltada para a solução de problemas, ela também precisa ser 
“significante”, conforme conceito cunhado por Rogers (1986, p. 156) que definia a 
“aprendizagem significante” como um tipo de aprendizagem em que “os estudantes 
são confrontados com temas que tenham significado e relevância para eles”, ou 
seja, algo que “ocorre quando a matéria de ensino é percebida pelo aluno como 
relevante para seus próprios objetivos” (MOREIRA, 2015, p. 140), de modo que ele 
aprende quando é ensinado um conteúdo que ele percebe como importante para 
atingir um determinado objetivo, seja acadêmico, pessoal ou profissional.   

Sendo assim, a aprendizagem significante está em total consonância com as 
orientações das Diretrizes Nacionais dos Cursos de Graduação (DCNs) para que o 
ensino superior seja pautado pelo desenvolvimento de competências e habilidades, 
e não mais pela transferência de conhecimento do professor para o aluno, pois, 
como dizia Freire (1996), ensinar não é transferir conhecimento e aprender não é 
receber conhecimento.  

Nesse sentido, em conformidade com as DCNs e com as necessidades 
educacionais do século XXI, Fava afirma que o ensino por competências deve 
construir uma relação com o saber, menos pautada em uma hierarquia baseada no 
saber erudito e descontextualizado, visto que os conhecimentos sempre se 
ancoram, em última análise, na ação. Assim, no ensino por competência, os 
conteúdos (conceituais, procedimentais e atitudinais) devem ser definidos em 
termos de identificação com a aplicação que deve ser realizada pelo estudante. 
Desse modo, a exigência do saber fazer (somatório do conteúdo conceitual com o 
procedimental) vem substituir o apenas saber. Essa lógica modifica a forma de 
pensar os conteúdos, relacionando-os à capacidade efetiva de desempenhos, 
definindo um tratamento aplicado aos processos de ensino e aprendizagem. (FAVA, 
2014, p. 136) 

Contudo, a visão da organização concebida como sistema aberto é 
amplamente adotada nos vários campos da administração e da contabilidade, em 
suas áreas de especialização funcional, de tal forma que é comum encontrar nas 
organizações sistemas e subsistemas de recursos humanos, marketing, finanças, 
controladoria, custos e assim por diante. Ao mesmo tempo em que a organização 
representa um sistema em si, ela também é composta de vários outros sistemas, de 
acordo com o ângulo de análise.  

Atualmente o mercado de trabalho exige que os profissionais oriundos das 
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instituições de ensino superior (IES) tenham habilidades e competências que 
possam lhes fazer capazes de ter o potencial de atuar de forma sistêmica e holística 
nos seus respectivos campos de atuação. 

Mas para isso, se faz de extrema importância que as instituições de ensino 
sejam capazes de repensar as suas estruturas curriculares. 

O que se observa na grande maioria das instituições de ensino superior é 
que suas estruturas curriculares dos cursos de graduação, em geral, ainda estão 
estruturadas e organizadas sob a perspectiva tradicional - caracterizados pela 
distribuição nos currículos de disciplinas de maneira fragmentada, isolada e sem o 
intuito de promover uma integração e interação entre as áreas que os compõem, o 
que proporciona uma relação ensino aprendizagem voltada mais para aquisição de 
conceitos amorfos, do que para uma formação integral do ser humano que o 
mercado de trabalho tanto demanda. 

De acordo com SANTOMÉ (1999), o ser humano vive numa sociedade em 
que as dimensões sociais, financeiras, culturais, políticas, ambientais e científicas 
são eminentemente interdependentes, nenhum aspecto das inter-relações 
existentes entre estas dimensões podem ser compreendido de forma isolada, 
independente das demais.  

Assim, se compreende que o papel das instituições de ensino superior em 
uma sociedade é viabilizar aos universitários (cidadãos educados), para terem uma 
atitude profissional crítica, compromissada socialmente e eticamente.  

 
 
3.2 O ENSINO DA ADMINISTRAÇÃO NO BRASIL  

 
  A origem das escolas superiores de administração no Brasil é consequência 

da política desenvolvimentista adotada a partir dos governos de Getúlio Vargas, o 
que requeria pessoal qualificado para gerir tanto as organizações públicas e os 
programas de governo como as instituições privadas que buscavam a racionalidade 
econômica (SERVA, 1990; NICOLINI, 2003; ANDRADE; AMBONI, 2002, 2004).  

“A mudança e o desenvolvimento da formação social brasileira a partir da 
Revolução de 1930 demandavam a preparação de recursos humanos, na forma de 
técnicos e tecnólogos de várias especializações, assim como métodos de trabalho 
mais sofisticados” (NICOLINI, 2003 p.45). 

Andrade e Amboni (2002) apresentam a evolução do ensino de graduação 
em administração no Brasil, destacando aspectos marcantes em termos de história 
e regulamentação da profissão. A evolução deu-se nos seguintes ciclos:  

1º ciclo – Surgimento e reconhecimento da profissão de administrador: 
refere-se ao período pós década de 40, onde surge a necessidade e formação de 
pessoal especializado para sustentação de uma economia em processo de 
industrialização. O ensino de administração segue o processo de desenvolvimento 
do país, expandindo-se a partir das demandas de profissionalização dos quadros de 
pessoal das grandes unidades produtivas, notadamente a partir da década de 60.  

2º ciclo – Foram estabelecidas a carga horária e as matérias de formação 
básica e instrumental, formação profissional, disciplinas eletivas e complementares 
e ainda o estágio supervisionado.  

3º ciclo – Melhoria da qualidade e avaliação: refere-se ao período que se 
inicia a partir da metade da década de 90 e que marca a criação de um conjunto de 
ações e experiências em avaliação do ensino, com o objetivo de melhorar a 
qualidade da educação.  
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4º ciclo – Diretrizes curriculares: Tais diretrizes permitem a flexibilidade, a 
contextualização e a interdisciplinaridade dos conteúdos ministrados, ao invés da 
aplicação de currículos segmentados e fechados.  

O processo evolutivo revela não só os movimentos pelos quais passou o 
ensino da administração no Brasil como também à enorme expansão e 
popularização dos cursos. 

 
3.3 O ENSINO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS NO BRASIL  
 

O Ensino Superior de Contabilidade, como necessidade de formação 
profissional do Contador, teve início, no Brasil, ainda no século XVIII, com o 
surgimento da Aula de Comércio, à qual, mais tarde correspondeu a Academia, hoje 
denominada Faculdade, ou Escola Superior.  

O processo de evolução do ensino comercial teve, como primeira escola, a 
Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado iniciada em 1902, na cidade de 
São Paulo. O curso superior de Ciências Contábeis foi instituído pelo Decreto-Lei nº 
7.988/1945. No Brasil, a Profissão Contábil é reconhecida como profissão liberal. 
Ela é constituída por Contadores e Técnicos em Contabilidade, regulamentada pelo 
Decreto-Lei n° 9.295/1946 e resoluções complementares (MOURA, 2000). 

Quanto às Instituições de Ensino Superior, segundo o professor Mário 
Antônio Franco Bôa Sorte (2011), para maior eficiência no ensino de Contabilidade, 
elas têm o dever de oferecer todas as condições de trabalho, pesquisa e 
crescimento científico-cultural ao educador e ao educando. Além disso, precisam 
estar atentas aos desejos, interesses e necessidades de toda a sua comunidade 
(interna e externa), atendê-las plenamente, visto que as referidas instituições não 
são formadas apenas por alunos e professores, mas por toda a comunidade. 

A prática do ensino da Contabilidade no Brasil foi influenciada por duas 
escolas de pensamento contábil: a Escola Italiana e a Escola Americana. A Europa 
desenvolveu uma vasta matéria teórica e prática, na escola de pensamento italiana. 
Nela, o ensino estava voltado à teoria da contabilidade e dividia-se em diversas 
correntes de pensamento como: Contismo, Personalismo, Neocontismo, 
Controlismo, Aziendalismo e Patrimonialismo.  

O rigor do método e a seriedade com que se tratava o fenômeno ocorrido 
com o patrimônio das empresas e das instituições, nesse período, estava focado no 
ensino de entender o que acontecia com a riqueza patrimonial e como dela se 
servia o homem para que alcançasse os propósitos eficazes em seus 
empreendimentos (LOPES de SÁ, 2001). 

Em 1976, foi publicada no Brasil a Lei 6.404, que regulamentava os 
princípios contábeis, com orientação Norte Americana, que, segundo Franco (1988), 
na realidade não apresentou grandes inovações, mas, consagrou os princípios já 
utilizados no Brasil, por seus melhores profissionais.  

Analisando a evolução do pensamento contábil, verifica-se que esta área do 
conhecimento científico esteve sempre associada ao desenvolvimento das 
atividades organizacionais, econômicas e sociais. É evidente que o progresso 
econômico e das sociedades apresenta características que demandam novos 
estudos e compreensão, requerendo profissionais mais qualificados para atuarem 
nas organizações.  
 Esse fato histórico, no Brasil, ocorreu a partir de chegada da Família Real em 
1808, na cidade do Rio de Janeiro. Este Marco provocou, na história do ensino da 
contabilidade, várias iniciativas que envolviam aperfeiçoamento e mudança; dentre 
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elas destacamos: a criação da Escola Central de Comércio em 1846; do Instituto 
Comercial do Rio de Janeiro em 1856; a fundação, em 1902, da Escola Prática de 
Comércio (considerada a primeira Escola de Contabilidade no Brasil), por meio do 
Decreto Federal nº 1.339 do ano de 1905, no qual, também, foram reconhecidos os 
diplomas expedidos (GONÇALVES & CARVALHO, 1976 e SCHMIDT, 2000). 

Somente em 1931, por meio do Decreto 20.158, é que os cursos de 
Contabilidade foram criados. Esses cursos com duração de dois anos formavam os 
guarda-livros e os de três anos formavam os Peritos Contadores. Somente em 1945 
ficou instituído o curso de Ciências Contábeis e Atuariais, por meio da Lei nº 7.988 
de 22 de setembro de 1945, que dispõe sobre o ensino superior de Ciências 
Econômicas e de Ciências Contábeis e Atuariais. A grade curricular do curso 
objetivava a formação de profissionais tecnicamente capacitados para atuar e 
atender as perspectivas da época, não sendo demonstrado interesse na formação 
“de um profissional pesquisador, questionador, criativo” (LEITE, 2005, p. 112).  

No ano de 1951, foi sancionada a Lei de nº 1.401, que desmembra os 
cursos, criando de maneira independente, o curso de Ciências Contábeis, o qual 
possibilitou aos alunos concluintes receberem a certificação com o título de 
Bacharel em Contabilidade. 
 
3.4 PROJETO INTEGRADOR  
 
  A metodologia do projeto integrador baseado na interdisciplinaridade tem 
como finalidade propiciar aos discentes consolidar as habilidades e competências 
primordiais para que um administrador possa exercer a sua profissão que lhe 
possibilita atuar como gestor e consultor nas organizações plurais existentes no 
mundo dos negócios cada vez mais competitivo e globalizado. 
  A realização do projeto integrador ao final de cada módulo possibilita ao longo 
do curso o discente a formar o seu perfil profissional, no momento em que este 
aprende sobre diversos modelos de gestão baseado nos pressupostos teóricos 
inerentes as teorias organizacionais (LIMA,2017).  
         Assim, o projeto integrador leva o discente a fazer mediante a vivência da 
realização de um estudo in loco em uma organização a interação e integração entre 
a teoria e a prática empresarial. 
 Desta forma, se evidencia que a metodologia de ensino-aprendizagem que 
sustenta o projeto integrador propicia a consolidação da formação profissional no 
momento em que fortalece trabalhar: 

1. Com os discentes o processo de equilíbrio de sua maturidade de trabalho 
e maturidade psicológica; 

2. Situacionalmente os estilos de liderança adotados pelos discentes no 
decorrer da execução do estudo práticos foco do projeto integrador, e  

3. Níveis de desenvolvimento, correspondentes aos estilos apropriados de 
liderança observados no decorrer do processo de formação profissional do futuro 
administrador. 

Assim o enfoque do projeto integrador vai ao encontro da grande 
necessidade e tendência de capacitar cada vez mais e melhor o discente para se 
tornar um gestor das informações capaz de lidar com os diversos recursos materiais 
e imateriais de uma organização, ou seja, com o capital intelectual humano, 
estrutural e clientes. 

Desta forma, o processo de ensino-aprendizagem buscado no projeto 
integrador enfatiza os predicados da concepção de um profissional em respeito à 
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gestão empresarial, gestão pública, gestão de empresas do terceiro setor, etc. no 
momento em que este ocupa o papel de gestor para a melhoria da qualidade do 
produto, qualidade do serviço e qualidade das atividades administrativas com o 
propósito de obter diferencial competitivo na indústria em que se encontra inserido 
(LIMA,2017). 

Desta forma, compreende-se que o projeto integrador, tem como objetivo 
apresentar os fundamentos necessários à formação básica de um profissional da 
área das ciências sócias aplicadas.  

Com a finalidade de qualificar e capacitar o discente do Curso de 
Bacharelado em Administração e Ciências Contábeis, para ser o futuro profissional 
apto para ingressar no mercado de trabalho faz-se imprescindível que este no 
decorrer do curso e especialmente em cada módulo em curso possa apreender no 
desempenho de suas atividades acadêmicas conteúdos, habilidades e 
competências que o torne o profissional delineado pelo curso e que o mercado de 
trabalho esteja necessitando. 

Compreende-se que um administrador no decorrer do seu curso deve 
aprender a desempenhar funções administrativas, visando alcançar vantagens 
competitivas. O administrador necessita articular funções e habilidades 
administrativas no desempenho de sua atividade profissional. 

O projeto integrador tem como finalidade propiciar ao discente a interação 
com a atividade gerencial e fazê-lo a realizar uma análise racional e inteligente dos 
diversos modelos gerenciais que serão foco de estudo. Assim, mediante o 
acompanhamento e avaliação da percepção de como o discente individualmente e 
em equipe identifica os pontos fortes e fracos da empresa foco do estudo e prepara 
o seu trabalho de conclusão do módulo apresentando propostas à empresa 
pesquisada e analisada, se consegue diagnosticar o nível de desenvolvimento no 
qual se encontra o discente e ou a sua equipe. 

Para realizar o diagnóstico do nível de desenvolvimento no qual se encontra 
o discente e ou a sua equipe ao final de um módulo com relação ao processo de 
construção de sua formação acadêmica e profissional, se utiliza de cordo com 
Blanchard (1995) dos fatores determinantes para a análise do desempenho atual, 
que são: a competência e o comprometimento. Estes fatores determinantes 
permitem a obtenção de quatro combinações que se constituem nos níveis de 
desenvolvimento, correspondentes aos estilos apropriados de liderança. 
 Neste contexto, desde o ano de 2015, a FATEB – Faculdade de Telêmaco 
Borba, vem em busca na inovação, implementando novas práticas pedagógicas e 
metodologias ativas nos cursos de graduação. No colegiado de Administração não 
é diferente, visto que, em 2019 a inovação curricular se deu com a 
criação do tema gerador e do projeto integrador, onde toda a matriz do semestre 
trabalha em consonância. 

O Projeto Integrador (PI) está previsto como uma disciplina, na matriz 
curricular do curso de Administração e de Ciências contábeis, dentro do  Projeto 
Pedagógico do Curso - PPC, e tem como objetivo desenvolver as competências que 
estão sendo adquiridas durante o semestre, através de um relato de experiência – 
científico, onde os alunos devem aplicar os conteúdos desenvolvidos em atividades 
e projetos, como maneira de integrar os conteúdos teóricos e práticos.  
 O PI está dividido em oito módulos/semestre, o qual acompanha o tema 
gerador desenvolvido no respectivo período e suas disciplinas. A matriz curricular 
do curso de Administração e Ciências Contábeis, possuem em seus dois primeiros 
semestres, disciplinas de tronco comum, para o desenvolvimento em conjunto das 
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habilidades e competências.  
 Como a matriz curricular adaptada com PI e tema gerador, foi criada em 2019, 
no presente artigo, iremos relatar as práticas vivenciadas nos 3 (três) primeiros 
períodos de ambos os cursos, conforme o quadro abaixo.  
 

Projeto integrador (PI) Temática Período 

PI – I (ADM/CC)  Gestão empresarial – desenvolvimento de plano de 
negócios e startups. 

1ºp 

PI – II (ADM/CC) Métodos quantitativos – pesquisa aplicada. 2ºp 

PI – III (ADM) Fundamentos da Administração 3ºp 

PI – III (CC) Fundamentos da Contabilidade  3ºp 

 
 
 Os Projetos Integradores, devem ser desenvolvidos em equipes e em cada 
semestre, apresentados a uma banca examinadora constituída pelo professor 
orientador e mais dois professores convidados. A nota da avaliação constitui como 
nota da disciplina de Projeto Integrador. 
 São comuns a todos os PI´s as orientações relativas ao tema, a introdução, os 
objetivos (geral e específicos), metodologia, pesquisa, resultados, conclusões e 
referências bibliográficas. De forma objetiva, cada PI deve ser aplicável e fazer 
sinergia entre os temas geradores dos módulos e sua aplicação prática direta.  
 
3.4.1 Projeto Integrador I e II: Gestão empresarial e pesquisa aplicada  

 
A disciplina de projeto integrador I e II trabalhados nos cursos de 

administração e ciências contábeis, no primeiro e segundo semestre de 2019, teve 
como premissa o desenvolvimento do tema gerador gestão empresarial e métodos 
quantitativos, em atividades práticas e com resultados na forma de produtos. 
 Atrelada a necessidade da interação teoria e prática, os alunos tiveram a 
provocação quanto ao cenário do empreendedorismo e proposta de novos produtos 
e/ou serviços.  

Assim, o aluno é incentivado a pensar nas melhorias que sua comunidade 
carece, e mediante essa concepção, buscar projetos que encontrem tal solução.  

Com o problema e a solução em mãos, começa então a parte prática, onde é 
preciso fazer um planejamento estratégico, pesquisa de campo e viabilidade para a 
realização de cada parte do projeto.  

Visando a geração de resultados, na disciplina, foi necessário desenvolver 
habilidades e conhecimento frente as ferramentas estratégicas de gerenciamento 
como matriz SWOT e Canvas. 
 No cenário de inovação e criatividade, os alunos foram instigados a observar 
oportunidades no mercado atual, alcançando um maior espaço no âmbito 
empresarial e educacional, notadamente constatamos de que, ambas, atuam no 
sentido de favorecer o potencial humano, constituindo-se em aspectos positivos do 
indivíduo, valorizados, cada vez mais, em diferentes contextos (LIMA, 2017) 

O estudo da criatividade se dá, pela necessidade de entender melhor o 
potencial e as características humanas em relação aos aspectos positivos do 
indivíduo (Kaufman & Beghetto, 2009; Sternberg, Grigorenko, & Singer, 2004). 

Caracterizamos o plano de negócios, como um documento que descreve por 
escrito os objetivos e quais caminhos devem ser seguidos para alcançá-los, 
diminuindo riscos e incertezas. Esse planejamento irá demonstrar se o seu negócio 
é viável, considerando estratégia, mercado e gestão financeira. É importante 
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procurar substabelecer estratégias alternativas para facilitar as alterações dos 
caminhos ou ações de acordo com as necessidades (OLIVEIRA, 2007, p. 53). 

Planejar-se é um dos passos mais importantes para o empreendedor e pode 
definir o sucesso de sua empresa ou projeto. Com o plano em mãos, o 
empreendedor tem a oportunidade de antecipar-se aos possíveis erros e conhecer 
os pontos fracos e fortes do negócio. Poderá chegar ao mercado com mais 
segurança e conhecimento. 

O planejamento estratégico dispõe de ferramentas de suporte à gestão 
estratégica, como o Canvas e a análise SWOT. 

Analisar o mercado é uma das etapas para a elaboração do plano de 
negócios, visando saber quem são os clientes, concorrentes e fornecedores, além 
de detalhar quais são os produtos ou serviços que vai oferecer, identificar o público-
alvo é fundamental.  

Buscar informações detalhadas sobre quem é esse cliente, onde ele se 
encontra, se ele é pessoa física ou jurídica, como ele se comporta e o que ele 
busca no mercado. 
 Segundo Aaker (2001, p. 108) tendências culturais podem representar tanto 
ameaças quanto oportunidades para uma ampla variedade de empresas. 
 Como frutos desse processo complexo de empreendedorismo, foi 
desenvolvido em sala de aula, na disciplina de projeto integrador – plano de 
negócios, com criatividade e inovação, para imaginar, planejar e buscar a 
viabilização das mais diversas organizações, que se fazem necessárias em nossa 
comunidade, nas mais diversas áreas de atuação (figura 01). 
 
Figura 01 – Alunos das turmas de Administração e Ciências Contábeis, mostrando 
seu produto no evento FATEB experience 
 
 

 
 

Para o desenvolvimento das práticas em sala de aula, mediante o plano de 
negócios, a metodologia utilizada consistiu na aprendizagem ativa. Onde, o docente 
do projeto integrador, com estratégias de ensino, métodos de ensino visou criar 
uma abordagem pedagógica a qual teve objetivo de ativar e desenvolver o 
pensamento crítico dos alunos no processo de aprendizagem. 

Como forma inovadora de ensino, alguns exemplos de metodologias ativas 
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utilizadas no desenvolvimento podemos citar: Aprendizagem entre pares (peer 
instruction), discussões em grupo, estudos de caso (case studies) e aprendizagem 
baseada em equipe (TBL – Team Based Learning). 

Após o levantamento da problemática e o desenvolvimento das soluções 
propostas, os projetos foram desenvolvidos, na disciplina de projeto integrador II 
com o foco da pesquisa aplicada. Onde, compreenderam as etapas de metodologia 
da pesquisa e suas classificações, amostragem, instrumentos para coleta e 
tabulação de dados e apresentação de resultados. Os projetos criados, 
compreenderam desde aplicativos a produtos sustentáveis.  
 
 
3.4.2 Projeto Integrador III: Fundamentos de Administração 
 

Todo projeto necessita de uma boa administração para alcançar suas metas 
desejadas; o papel do administrador no desenvolvimento de um projeto é de 
contribuir para o crescimento econômico e social, promovendo ao acadêmico uma 
educação profissional qualificada e integrada com a cultura e a sociedade. Neste 
contexto, o projeto integrador III, foi trabalhado no primeiro semestre de 2020 com a 
turma de administração.  

O tema associado de fundamentos da administração, foi abordado na 
disciplina de Teoria Geral da Administração – TGA, no mesmo período. Assim, na 
disciplina de projeto integrador, optou-se em desenvolver a questão cultural, ao 
encontro do eixo da transversalidade.  

No dia cinco de março deste ano fizemos um Workshop com a professora 
Taís Maria Ferreira do curso de Jornalismo da UEPG – Universidade Estadual de 
Ponta Grossa, que gentilmente auxiliou cada acadêmico com sua câmera ou celular 
fazer registros através de fotos tiradas na faculdade, foi realizado um cronograma de 
entrega das atividades, tudo idealizado de forma presencial (figura 02).  

 
Figura 02 – Workshop sobre fotografia com professora da UEPG 
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Com a chegada da pandemia tivemos que alterar o cronograma e 
contávamos com o retorno presencial que não ocorreu, porém fomos nos adaptando 
ao novo normal e realizamos de forma assíncrona a Galeria de fotos on line. 

Para uma pessoa leiga, como por exemplo, um médico, um engenheiro, um 
advogado, há uma série de atividades que são de difícil compreensão. Daí, a 
importância de se contratar um profissional de administração, inclusive com 
especialização em áreas variadas.  

Esse é o desafio que está aí: capacitar os acadêmicos do terceiro período do 
curso de Administração a produzir a 1ª. Expografia na faculdade, dando autonomia 
para eles criarem, diante das diferentes dimensões da realidade: cultural, social, 
familiar, esportiva, política e ética. 

As principais áreas da administração nas organizações são marketing, 
produção/logística, financeira e recursos humanos. E as principais áreas funcionais 
da administração são planejamento, organização, direção e controle, que foram 
imprescindíveis no desenvolvimento do Projeto Artístico, Cultura e Sociedade. 

Essas áreas, todas, contribuíram de sobremaneira para o planejamento da 1ª. 
Expografia: cronograma, mostras, apresentações, organização da exposição, locais 
externos para fotografar, papel para impressão; direção, isto é, quem ficaria 
responsável por cada esquipe e o líder que seria conciliador dos interesses dos 
colegas envolvidos; controle, isto é, a verificação de que tudo ocorreu de acordo com 
o que ficou estabelecido na etapa do planejamento, as etapas para que a 1ª. 
Expografia fosse um espetáculo, através das imagens capturadas ou aquilo que os 
acadêmicos escolheram incluir ou excluir nas fotografias. A pretensão era que fosse 
passada nas mídias eletrônicas da FATEB.  

Devido ao momento de isolamento social, não ocorreu a 1ª. Expografia 
presencialmente; ela resultou numa mostra de forma assíncrona, cujos resultados 
podem ser vistos em uma galeria de fotos on line. –  

https://1drv.ms/u/s!AsrmzlX44QjXl0Th3ReSRTDxPsqM?e=9jK3Ol 

 
ALGUMAS FOTOS DA GALERIA DE FOTOS ON LINE (figuras 03, 04 e 05). 
 

 
 

https://1drv.ms/u/s!AsrmzlX44QjXl0Th3ReSRTDxPsqM?e=9jK3Ol
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Figura 03 – Paisagem “Araucárias” por Gabrielle Benício  

 

 
Figura 04 – Paisagem “Entardecer nos Campos Gerais” por Willians 

 

 
Figura 05 – Paisagem “Contrastes” por Rayne Pinheiro  
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3.4.3 Projeto Integrador III: Fundamentos de Contabilidade  

 
O contador é o profissional responsável pela organização e /ou supervisão 

dos serviços de contabilidade de uma empresa ou instituição, é ele que cuida de 
toda a parte contábil de uma empresa, como: livro de registro, movimento do caixa, 
indica o recolhimento de tributos, entre outros.  

Empresas necessitam ter um contador cuidando de seu patrimônio, e não é 
diferente quando o assunto é projeto social, pois, tem como objetivo resolver um 
problema social. Neste contexto, o projeto integrador III, foi trabalhado no primeiro 
semestre de 2020 com a turma de ciências contábeis.  

O tema associado de fundamentos de contabilidade foi abordado na disciplina 
de Projeto integrador (PI), no mesmo período. Com o foco de promover aos 
acadêmicos abordagens relacionadas à educação financeira, planejamento social, 
sustentabilidade atrelada a agenda 2030, qualificação profissional, questões sociais, 
legislação, no que tange a demandam de um conhecimento prévio.  

A responsabilidade social da contabilidade é o planejamento essencial para o 
desenvolvimento de uma gestão organizada, e articulada com as premissas da 
educação financeira, visando o controle nos gastos, despesas e receita geradas pela 
empresa, desta forma o poder de decisão trás benefícios ao controle gerencial da 
contabilidade.  

Sendo assim, na disciplina do projeto integrador optou-se em desenvolver a 
quentão social voltada a educação financeira, integrando os acadêmicos do 2º  ano 
do curso de Ciências Contábeis com o projeto desenvolvido na cidade de Tibagi-PR 
, “mãos a horta”,  atende aproximadamente 75 crianças, entre meninos e meninas,  
de baixa renda, em um espaço cedido pela prefeitura municipal. 

No instante do diagnóstico do projeto, recebemos na FATEB, os 
representantes do projeto, para que juntos, fosse possível elaborar mecanismos 
para a integração discente e projeto mãos a horta (figura 06).  

Aos finais de semana (todos os sábados), reúnem-se para práticas manuais, 
aulas de violão, bordado, crochê, entre outras, desenvolvidas /ensinados por 
voluntários da comunidade, no quesito horta, há o manejo pelas próprias crianças, 
tudo que é produzido e consumido e compartilhado para que possam levar para 
casa, e conforme a cultura do momento e colocada à venda para a comunidade 
local, com o objetivo de arrecadar valores monetários para as despesas com a 
compra de insumos, sementes, materiais/ferramentas, e demais gastos que surgem.  

Se tratando do tema Fundamentos de Contabilidade e a disciplina projeto 
integrador, as principais disciplinas abordadas foram  matemática financeira, 
estatística,  contabilidade social, o projeto foi desenvolvido por um período de  
fevereiro a julho de 2020, com o objetivo de aplicar e desenvolver atividades 
direcionadas a educação financeira, orçamento familiar e sustentabilidade,  entre as 
crianças e seus responsáveis atendidos pelo projeto,  mas, com relação a 
aplicabilidade no cenário atual, não foi possível,  devido ao isolamento social (Covid-
19).  
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Figura 06 – Interação dos representantes do projeto com os alunos   
 
 

 
 
 
 
 
4. CONCLUSÃO 

  
Mediante contexto da proposta que vivenciamos neste artigo, onde visamos 

abordar os benefícios de trabalhar o projeto integrador em cada módulo da matriz 
curricular nos cursos de administração e no de ciências contábeis, pautado no 
objetivo de apresentar a proposta do Projeto Integrador dentro do contexto dos 
cursos mencionados e sua forma de aplicabilidade ao tema gerador, conseguimos 
trazer resultados de algumas práticas.  

Analisando os diversos aspectos nas metodologias de ensino, pode-se 
observar que as mudanças ocorrem rapidamente e, sendo assim, concluímos que é 
preciso perceber as tendências, inovar e visualizar as mudanças que influenciam 
diretamente no processo de ensino. 

Em sala de aula e nas ações que envolvem a comunidade, vemos este 
exemplo de inovação no setor educacional, e estamos em um processo que 
crescente aprendizado, mediante o cenário altamente competitivo em relação ao 
mundo dos negócios, onde sua influência está relacionada a diversos fenômenos 
como: econômicos, tecnológicos, sociocultural, político, natural e concorrencial, 
assim como os fatores internos.  

Nesse contexto é necessário que o funcionário ou empreendedor esteja 
altamente capacitado e possua pleno conhecimento da área de atuação escolhida, 
portanto esse preparo já na vida acadêmica faz toda a diferença. 
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 RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

CABINE REVOLUCIONÁRIA: ACESSO AO COMPUTADOR E À 

INTERNET PARA TODOS OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 
Ana Carolina da Silva Bueno1; Francilaini dos Santos2; João Vitor Azevedo de Souza 
Brunetti3; Renan Augusto Bueno4; Vitória Rodrigues Bastos 5 e Verlaine Lia Costa6. 

 
  
 

RESUMO 
 
 

Este relato de experiência apresenta um trabalho acadêmico que foi iniciado no 
primeiro semestre do ano de 2020 por uma equipe de cinco alunos do Curso de 
Administração da Faculdade de Telêmaco Borba, com o objetivo de criar uma 
startup com o foco em aprimorar o ensino e aprendizagem dos alunos brasileiros. 
Todos os cinco integrantes da equipe contribuíram e chegou-se a uma ideia 
consolidada de qual seria a startup: a Cabine Revolucionária. Com o intuito de levar 
o acesso à internet e à tecnologia aos lugares de difícil acesso, como favelas e 
periferias, aos alunos do ensino fundamental. A experiência de criar uma startup do 
zero foi algo que os acadêmicos poderão levar para a vida, pois ficou nítido que com 
perseverança, comprometimento, força de vontade, trabalho em equipe e entrega foi 
possível realizar um trabalho que foi considerado pelos mesmos como o maior e 
mais desafiador trabalho realizado até hoje em suas vidas e eles o resumem como 
“surpreendente”.  
 
Palavras-chave: Educação, Desafio, Acessibilidade. 

 
ABSTRACT 

 

This experience report shows an academic work started in the first semester of 
2020, by a five people group of administration course from the university of 
Telêmaco Borba, and the objective was to create a Startup focused on improving the 
brazilian students' education and learning. All of the five members of the group 
contributed and got a revolutionary consolidated idea of what theme the Startup was 
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going to be about: the Revolutionary Cabin. The project had the objective of taking 
access to the internet and technology to places of poor accessibility, like slums and 
suburbs, to the students of elementary school. The experience of create a Startup 
from zero was something that the academics can take to life, it was clear that with 
perseverence, commitment, willness, group work and the deliver was possible to 
carry out a project that is considered to all the members the bigger and the most 
challenging work they have ever done in their entire lives and them summed it up 
like "surprising" 
 
Key-words: Education, Challenge, Accessibility. 

 
 
1. INTRODUÇÃO  

A educação para todos sempre foi um desafio, mas com a pandemia da 
Covid-19 (quando foi necessário que as aulas presenciais fossem substituídas pelas 
aulas online) ficou mais nítido o quanto é escasso o acesso à internet e ao 
computador entre as famílias carentes. A ideia da Cabine Revolucionária foi 
pensada e criada para levar acesso à internet e ao computador até aos lugares 
onde os estudantes nunca tiveram contato algum com a tecnologia.  

Nesse sentido, neste relato será explanado como foi a experiência da equipe 
com o desafio de dar início a uma startup a partir do zero em meio a uma pandemia. 
 
2. METODOLOGIA 

Foi aplicada essa presente pesquisa em Telêmaco Borba - Paraná, que é 
uma Cidade dos Campos Gerais do estado do Paraná, com 78.974 habitantes. 
(CIDADE- BRASIL, 2020) A cidade tem muitas atrações turísticas como: praças, 
igrejas, bonde aéreo, casa do artesão, entre outros. (TRIPADVISOR, 2020) 

Com base na situação que estamos vivenciando por conta do novo 
coronavírus (Covid-19), os sujeitos dessa pesquisa foram os alunos de uma 
determinada Escola Municipal de Telêmaco Borba, que foram auxiliados e 
conduzidos a Cabine Revolucionária para exercer suas atividades diárias mesmo 
não havendo aulas presenciais, através da Plataforma Digital que contém dentro da 
Cabine, como fonte para ajudar a todos os alunos que não tenham suportes 
técnicos e digitais. Porém os nomes dos alunos não serão divulgados, pois são 
menores de idades. 

A estruturação da presente pesquisa se enquadra dentro do viés qualitativo. 
De acordo com Creswell (2010 p.42), a pesquisa qualitativa oportuniza ao 
pesquisador o exercício de determinadas ações reflexivas sobre um fato ou 
fenômeno, dentre os quais destacamos: (a) posicionar-se; (b) concentrar-se em um 
conceito ou fenômeno único; (c) trazer valores pessoais para o estudo e; (d) fazer 
interpretação dos dados. Desta forma, ao que tudo indica, essa abordagem se 
enquadra perfeitamente às necessidades da pesquisa realizada, considerando o 
problema inicial: Quais são os problemas que os jovens vêm enfrentando na área de 
educação com a grande febre da pandemia? 

Para tanto, utilizou-se como método qualitativo a pesquisa do tipo: estudo de 
caso. Segundo Marconi e Lakatos (2017, p. 305), o estudo de caso corresponde-se 
com a pesquisa de determinado caso ou grupo de pessoas sob diferentes formas.  

Ao longo do processo, foi realizada uma categorização dos conteúdos, 
baseada nas principais soluções que foram encontradas para facilitar a 
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aprendizagem dos alunos nos dias de hoje. Com isso, relata-se todo o processo de 
criação até a etapa final do projeto, baseado no: (A) Design Thinking (problema x 
solução); (B) Canvas (parcerias, recursos, atividades-chave, proposta de valor, 
estrutura de custos, canais de comercialização, relacionamento com os clientes e 
segmentos de clientes); (C) MVP (validação com o público e com os dois mentores); 
(D) Aplicativo Marvel (demonstração do sistema) . 
 
3. ANÁLISE E DISCUSSÃO 

Atualmente, as pessoas estão vivendo em tempos de pandemia do novo 
coronavírus (Covid-19), muitas coisas estão fechando, outras abrindo, mas tudo 
seguindo as normas previstas pelo Ministério da Saúde e órgãos de saúde 
estaduais e municipais, pois todos estão sujeitos a pegar o vírus.  

Nesse sentido, para ajudar no isolamento social para o combate à Covid-19, 
foi criada uma cabine com uma plataforma online, onde um aluno por vez vai poder 
usar essa cabine. Quando um aluno sai da cabine ela é toda esterilizada para que 
outro aluno possa usá-la. Sendo assim, para a criação dessa nova cabine, contou-
se com cinco sócios (Ana, Francilaini, João, Renan e Vitória) e com a ajuda do 
Ministério da Educação que fornecerá a verba para comprar e equipar toda a 
cabine. Dessa forma, este projeto pode trazer grandes melhorias, aumentando o 
índice de desenvolvimento de estudo, podendo contar com parcerias futuras que 
certamente acrescentarão muito a esta grande causa, e assim possíveis parcerias 
poderão ser fechadas com  grandes lojas da cidade de Telêmaco Borba, nas quais 
pode-se comprar materiais, móveis e equipamentos, com um preço acessível e de 
ótima qualidade. São elas:  

 
● Casas Bahia - equipamentos e móveis; 
● Construlares - materiais de construção; 
● Supermercado Verona - produtos de limpeza; 
● Matrix - desinfectação; 
● Conect Net - rede de Internet; 
● Tech no Drive - material de suporte técnico; 
● Master Tech - suporte técnico; 
● Magazine Luiza - equipamentos. 
 
Contudo, para dar continuidade a esse projeto o principal recurso é uma 

plataforma online, onde os alunos poderão se cadastrar através do aplicativo e 
efetuar suas tarefas, atividades e exercícios. Já a estrutura de custos serão a cabine 
em si e a implantação do sistema (Plataforma). Na proposta de valor, foi elencado 
no valor qualitativo o custo do desenvolvimento da plataforma digital, e no valor 
quantitativo o valor da cabine, com os materiais de obra, equipamentos, móveis, 
entre outros. Desta forma, o relacionamento com o cliente será de forma 
colaborativa, visto que os alunos da escola serão os clientes. Os principais meios de 
comercialização que serão destacados são propagandas através de carros de som, 
rádio, divulgando a Cabine e suas funções específicas. Porém, o ramo de atuação é 
nicho de mercado, dado que os clientes serão alunos de escolas que não possuem 
acesso/suporte técnico. A validação com o público foi realizada por alguns alunos 
de escolas públicas que estão estudando no ensino fundamental e ensino médio. 
Segundo os alunos, a cabine e a plataforma foram totalmente viáveis, pois 
corresponderam às expectativas de todos eles. Na validação com os mentores, eles 
puderam fazer com que se pensasse bem em como seria desenvolvido o projeto, e 
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como seria realizado em curto espaço de tempo, tomando sempre as medidas 
preventivas contra o contágio da Covid-19. Sendo assim, foi realizada uma 
prototipagem de como será o aplicativo. 

 
 

Figura 01 - Cadastro de alunos    
 

            
 Fonte: Marvel App, 2020.  
 

A figura 01 representa a parte inicial, onde é feito o cadastro, contendo dados 
pessoais dos alunos, podendo ser utilizado para acesso às aulas, tendo em início 
com as informações pessoais. 
 
Figura 02 - Matérias estudadas 

 

 
Fonte: Marvel App, 2020. 
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A figura 02 apresenta o campo de visualização de matérias propostas pela 
grade curricular do aluno; desejando a matéria de utilidade, clica-se em cima do 
ícone e irá para tela de acesso à aula. 
 

Figura 03 - Atividades para fazer     
   

 
Fonte: Marvel App, 2020 

 
A figura 03 mostra a tela de acesso à aula, onde o aluno consegue ver as 

videoaulas, rever e realizar suas atividades/exercícios e tirar dúvidas. 
 
Figura 04 - Página para enviar atividades 
 

 
 Fonte: Marvel App, 2020.  

 
A figura 03 apresenta o campo de envio de atividades realizadas, em 

arquivos Word ou PDF, com a opção de fazê-las no próprio campo. 

 



VII Encontro de Pesquisa e XI Encontro de Iniciação científica da FATEB – Telêmaco Borba, PR, 29 e 30 de 

outubro de 2020 

 

 

4. CONCLUSÃO 

A cabine revolucionária tem como público-alvo alunos de baixa renda que 
estejam cursando o ensino fundamental e que não tenham acesso à internet.  Esses 
alunos serão conduzidos e orientados por docentes a realizarem suas atividades 
escolares com agendamento antecipado, e respeitando as normas estabelecidas 
referentes à Covid-19.  
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RESUMO 
 
O presente trabalho apresenta uma experiência obtida no desenvolvimento de uma 
startup educacional sobre uma plataforma de interação entre discentes e docentes 
realizada na disciplina de Projeto Integrador I, e todas as etapas que foram 
necessárias para a elaboração da mesma. Desse modo, o relato de experiência 
apresentado contempla aprendizados vivenciados durante o desenvolvimento da 
startup de modo detalhado, com finalidade de contribuir para a propagação do 
conhecimento do que é vivenciar um desafio tal como este. 
 
Palavras-chave: Desenvolvimento; Startup; Conhecimento. 

 
 

ABSTRACT 

 
The present work presents an experience obtained in the development of an 
educational startup on an interaction platform between students and teachers carried 
out in the discipline of Project Integrator I, and all the steps that were necessary for 
its elaboration. In this way, the experience report presented includes lessons learned 
during the development of the startup in a detailed way, with the purpose of 
contributing to the spread of knowledge of what it is to experience a challenge such 
as this. 
 
Key-words: Development; Startup; Knowledge. 
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1. INTRODUÇÃO 

Este relato de experiência contempla o desenvolvimento de uma solução 
baseada no desafio proposto pela disciplina Projeto Integrador I dos Cursos de 
Administração e Ciências Contábeis da Faculdade de Telêmaco Borba (Fateb). O 
desafio proposto foi encontrar uma resposta para a seguinte questão colocada pela 
professora Verlaine: “Como as novas tecnologias ou as novas ferramentas digitais 
podem contribuir com a educação reduzindo os impactos da Covid-19 na 
sociedade?”. Tendo isso em vista, através de pesquisas realizadas pela equipe, foi 
identificada uma das problemáticas existentes nesse contexto, sendo ela a 
dificuldade de interação e participação entre alunos e professores neste momento de 
educação a distância. 

Dispondo como possível resolução a criação de uma startup na área de 
educação, através de uma plataforma digital que visa a interação entre alunos e 

professores com foco em sanar as pertinentes dúvidas dos discentes provenientes 
das temáticas retratadas em suas respectivas aulas de suas instituições de ensino. 

 
 

2. METODOLOGIA 

Método são maneiras utilizadas para chegar ao um determinado fim. São os 
meios que fundamentam os resultados obtidos. 

A metodologia utilizada no desafio proposto deste projeto foi desenvolvida 
através de pesquisa aplicada com o público-alvo (alunos do ensino fundamental II e 
médio) para identificação de problemáticas envolvendo a vivência dos alunos em 
aulas remotas, ministradas em formato digital. Posteriormente, o projeto de 
desenvolvimento da startup foi realizado por etapas, constituídas por: 

 A escolha do nome da equipe para o desenvolvimento do projeto; 

 Inscrição da equipe para a startup; 

 Design Thinking; 

 Canvas; 

 Prototipagem; 

 Nome para a startup; 

 MVP (Minimum Viable Product); 

 Pitch. 
 
3. ANÁLISE E DISCUSSÃO 

O projeto LuminasLab Startups foi iniciado em fevereiro de 2020 na disciplina 
Projeto Integrador I da Faculdade de Telêmaco Borba, ministrada pela professora 
Verlaine Lia Costa para os acadêmicos do primeiro período dos cursos de 
Administração e Ciências Contábeis. 

A elaboração da startup Aprendendo Interagindo foi executada pela a 
equipe Go Team, composta por sete integrantes, e como mencionado no subtítulo 

anterior foi realizada por etapas, das quais todas foram submetidas pela professora 
através do preenchimento de Documentos Google. A primeira fase foi a inscrição da 
equipe no LuminasLab Startups apresentando os integrantes do grupo, 
posteriormente foi realizada a pesquisa de campo digitalmente com alunos 
conhecidos da convivência dos participantes da equipe. Como resultado da 
pesquisa, foi identificada uma variedade de dificuldades na experiência dos alunos 
com as aulas remotas devido a Covid-19.   
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O problema identificado e decidido a ser abordado foi a deficiência de 
interação entre docentes e discentes. Por conseguinte, foi refletido sobre a ideação 
de uma solução para este caso, com a criação de uma plataforma estudantil que 
disponibilizasse a alunos e professores interessados, dispondo como critérios 
estabelecidos para filiação à startup: para professores, serem profissionais 
qualificados, reconhecidos pelo MEC e com experiência tecnológica;  e para os 
alunos que fossem estudantes do ensino fundamental ou ensino médio, pois a 
plataforma atenderá somente os temas de ensino deste público-alvo.  

O principal objetivo apresentado foi sanar as dúvidas ainda existentes dos 
alunos após terem suas aulas remotas nas suas respectivas instituições de ensino. 
Podendo acessar a tecnologia e escolher a disciplina desejada e da necessidade do 
momento, como por exemplo Química e História. Então, depois de selecionada a 
escolha desejada, aparecerá os professores cadastrados naquela matéria e o aluno 
deverá escolher o profissional de interesse, sendo esta fase de ideação denominada 
como Design Thinking.  

No momento seguinte foi formulado o modelo de negócios Canvas como a 
próxima parte do projeto, pelo qual foi possível obter uma pré-visualização do 
negócio, com direcionamento de como seria feito, para quem, forma de 
rentabilização, possíveis parcerias e custos operacionais. Este detalhamento da 
ideação da startup no Canvas foi amadurecido na etapa da prototipagem da 
plataforma, da qual foi o momento em que a equipe de fato colocou em prática e 
criou o protótipo. Nele, contém o valor fixo mensal do plano para contratação pelo 
aluno do produto desenvolvido, e é composto também de um canal de comunicação 
onde é possível efetuar reclamações, sugestões e sanar dúvidas sobre a tecnologia, 
e também é constituído de uma página de cadastro do professor, login do mesmo e 
do aluno, e outra página onde ocorre a interação entre aluno e professor via 
videochamada e bate-papo. Posteriormente ao contato é possível o discente avaliar 
o docente mediante a aula fornecida. 

 
Figura 1 – Protótipo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fonte: Os autores, 2020. 
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Consequentemente, o protótipo do grupo foi disposto ao MVP (Minimum 
Viable Product), que é a validação do público-alvo que nesse caso foi realizada pelo 
educador e o estudante. E neste projeto foi proposto também a validação de tutores 
selecionados pela professora Verlaine Lia Costa. 

Posto isto, a equipe foi submetida na última fase do processo de criação da 
startup que foi o Pitch, onde foi apresentado o produto por dois integrantes da 
equipe que representou os demais do grupo, frente a uma banca composta por 
quatro pessoas experientes. Em decorrência, o feedback foi positivo diante do que 
foi apresentado, com pontos de melhorias. 

 
Figura 2 - Pitch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Os autores, 2020. 

 
 

4. CONCLUSÃO 

Diante deste relato, deduz-se que a equipe obteve diversos conhecimentos e 
experiência com esta disciplina e com os aprendizados transmitidos pela professora, 
que preparou os integrantes da equipe para eventuais desafios da jornada de 
acadêmicos e também para a obtenção de uma visão diferenciada para o mercado 
de trabalho. Proporcionando expectativas para o resultado final do projeto 
desenvolvido, com perspectiva de ser bem visto pelo o mercado com viabilidade de 
ser colocado em prática. 

É relevante também mencionar as inseguranças da equipe, vivenciadas no 
início e no decorrer do desenvolvimento da criação da startup. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA 

ENSINO REMOTO EMERGENCIAL: UMA ABORDAGEM NO 
COLEGIADO DE ADMINISTRAÇÃO E CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

 

Rodrigo José Ferreira Lopes1  

 
RESUMO 

O presente relato de experiência aborda a situação, frente ao ensino remoto 
emergencial adotado no colegiado de administração e ciências contábeis da 
FATEB, suas práticas e desafios. Mediante cenário da pandemia, tivemos que 
adaptar o ensino presencial ao formato de ensino remoto emergencial. O 
isolamento social promoveu transformações econômicas severas imediatas, 
com a parada obrigatória de inúmeros setores, e no cenário da educação não 
foi diferente. Contudo, por meio de tecnologias digitais de informação e 
comunicação foi possível manter o calendário acadêmico e suas atividades.  
 
Palavras-chave: ensino remoto emergencial, educação, pandemia.   
 
ABSTRACT 

The present experience report addresses the situation, in face of the 
emergency remote education adopted in the collegiate of administration and 
accounting sciences of FATEB, its practices and challenges. Given the 
pandemic scenario, we had to adapt face-to-face teaching to the emergency 
remote teaching format. Social isolation promoted immediate severe economic 
transformations, with the mandatory stop of many sectors, and in the education 
scenario it was no different. However, through digital information and 
communication technologies it was possible to maintain the academic calendar 
and its activities. 
 
Key-words: emergency remote education, education, pandemic. 

  
1. INTRODUÇÃO 

O ano de 2020 iniciou-se como um grande marco histórico que será 
lembrado e estudado ao longo das próximas décadas. Isso porque observa-se 
a emergência de um novo vírus, surgido em território Chinês em fins de 2019, 
com alto grau de contaminação devido à velocidade com que se propaga e 
afeta as pessoas. 

Essas características permitiram ao novo coronavírus (SARS-CoV-2) e a 
doença causada por ele (COVID-19) se tornarem uma das maiores epidemias 
da História, afetando todos os países e criando, possivelmente, a maior política 
de isolamento social já vista. Ainda que no mês de janeiro de 2020, imagens da 
cidade chinesa de Wuham, epicentro do novo coronavírus, chocassem o 
mundo, por mostrar uma cidade com milhões de habitantes com suas ruas 
completamente vazias. 

                                                             
1
 Professor e Coordenador do colegiado de Administração e Ciências Contábeis – FATEB.  

E-mail: <administracao@fatebtb.edu.br>.>. 



VII Encontro de Pesquisa e XI Encontro de Iniciação científica da FATEB – Telêmaco Borba, PR, 29 e 30 
de outubro de 2020 

No início do mês de março de 2020 foi possível perceber que uma 
transmutação radical das relações pessoais foi estabelecida por meio de 
decretos nacionais, pânicos mundiais pelo aumento alarmante do número de 
infectados e mortos pela doença denominada Covid-19. 

O isolamento social promoveu transformações econômicas severas 
imediatas, com a parada obrigatória de inúmeros setores, modificou nossa 
relação com a arte, devido à ausência do compartilhamento presencial de 
experiências de fruição e, no caso da educação, promove desconstruções sob 
a forma como o ensino e a aprendizagem são aplicados e vistos socialmente. 

O novo coronavírus produziu esse efeito, mas em uma velocidade bem 
mais intensificada, possivelmente pelas tecnologias digitais de informação e 
comunicação (TDIC), pois foi possível perceber que todo o mundo não se 
encontrava previamente preparado para os efeitos sociais, culturais, 
educacionais e econômicos gerados por esse vírus. 

A pandemia tornou o ambiente de ensino (escolas, faculdades) um dos 
espaços mais temidos pelo risco da transmissão, pois a sua multiplicidade e 
heterogeneidade cria vínculos entre aqueles que são menos propensos aos 
sintomas graves da doença (jovens) a todos os demais que podem ser até 
mortalmente propensos. Crianças e jovens entram em contato diário com 
adultos de diferentes grupos familiares: professores, profissionais da educação, 
pais e mães, avós e avôs, parentes de maneira geral. 

Podemos afirmar que professores e estudantes se tornam os principais 
vetores de transmissão da Covid-19, diante disso as políticas mundiais de 
retorno às atividades coletivas têm deixado as escolas em último plano, 
conforme relatório ONU e UNESCO (2020).  

Mais do que um problema educacional, o bloqueio do acesso as escolas 
e faculdades, reconfigurou a sociedade, na medida em que tempos e 
movimentos foram desconstruídos.  

A tomada de decisões a respeito do modelo de funcionamento da 
educação básica e superior ficou sob os cuidados dos estados que têm 
apresentado iniciativas que se direcionam à substituição da educação 
presencial pelas aulas remotas ou adoção da modalidade a distância. Muitas 
das iniciativas estão em processo de consolidação, mas há um indicativo de 
que serão implementadas ao longo dos próximos meses, sobretudo porque a 
contaminação no Brasil está em fase ascendente, com poucos indicativos a 
respeito de diminuição de taxas de contaminação e mortalidade.  

Essa imprevisibilidade acaba por não permitir a estados e municípios 
terem uma visão mais precisa sobre quando será possível um retorno total à 
educação presencial. 

Na educação superior, as dúvidas e respostas são semelhantes à 
educação básica, mas em um nível micro institucional, dada a autonomia que 
cada universidade possui em relação às respostas acadêmicas à Pandemia, 
sobretudo porque o MEC - Ministério da Educação publicou a Portaria n. 343 
em 17 de março de 2020 que estabeleceu diretrizes para ampliar a modalidade 
a distância (virtual), no ensino superior, configurando o ensino remoto 
emergencial.  

As instituições privadas, não realizaram a paralização das aulas, 
mediante a adoção do modelo de aulas mediado por tecnologias desde o mês 
de março, traçando cada uma, seu planejamento e adequando as atividades e 
conteúdos por meio de plataformas de transmissão das aulas remotas.  
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A maioria das instituições buscaram implementar educação remota, de 
maneira a diferenciar-se da modalidade EaD. Neste formato, as aulas são 
transmitidas em tempo instantâneo (forma síncrona) por sistemas de 
transmissão (web conferências), que permitem que professores e alunos 
tenham condições de realizar interações e organizarem seus tempos de 
aprendizagem da forma mais próxima à educação presencial. E as atividades 
de pesquisa, seminários, passaram a ser trabalhadas de forma assíncrona, por 
meio de ambientes virtual de aprendizagem e outras plataformas disponíveis 
no momento de pandemia (LOPES e FURKOTTER, 2016). 
 O presente material, tem como objetivo geral apresentar o relato de 
experiência, frente ao ensino remoto emergencial adotado no colegiado de 
administração e ciências contábeis da FATEB, suas práticas e desafios.  

 
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 e estudo de caso, 
com base de dados, foram utilizadas dissertações, livros, artigos e periódicos 
que abordassem o assunto, além de consulta a sites correlacionados na área 
de educação (GIL, 1999; LAKATOS e MARCONI, 2000). 
 
3. ANÁLISE E DISCUSSÃO 

3.1 CONTEXTUALIZAÇÃO  

Em 2019, o MEC liberou a oferta de cursos de graduação presencial 
com até 40% da carga horária por meio do ensino a distância, podendo os 
cursos ter carga horária virtual complementar a carga horária presencial.  

Abertura legal para uma transformação rápida dos modelos tradicionais 
de ensino em modelos de ensino e práticas pedagógicas modernas com o uso 
intensivo de tecnologias digitais. Porém, nos deparamos com resistências 
internas à novas práticas educacionais, e não só internas; mas externas, com 
Conselhos Profissionais de Classe que ainda tem dúvidas e aceitação da 
qualidade da formação dos graduandos que estudam de forma virtual e com o 
uso de tecnologias digitais. 

Os LMS/AVA – conhecidos como ambientes virtuais de aprendizagem, 
oportunizam que o professor transmita suas aulas, compartilhe vídeos, 
capítulos de livros por meio de bibliotecas digitais, disponham de tarefas, 
discussões e atividades online – que podem ser realizadas individual ou em 
grupo, e sem a presença física.  

As práticas de metodologias ativas e de blended learning, se efetivam 
por uma pré aula (aluno acessa conteúdo online em ambientes virtuais); aula 
presencial em ambientes físicos para práticas de projetos, sessões de dúvidas, 
aprofundamentos e de pós aula (conteúdos e atividades online de forma 
assíncrona).  

Mediante o cenário e a evolução do ensino, observado antes da 
pandemia, é notório que a modernização dos modelos de ensino também 
apresenta a necessidade de implantação de tecnologias para a gestão da 
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aprendizagem, que tornem a prática dos serviços educacionais de forma 
remota, próxima a realidade do discente e docente.  

Os usos de TDIC no período da pandemia geram controvérsias porque 
eles trazem consigo a perspectiva da educação online, ou como é mais 
conhecida no Brasil, Educação a Distância. Apesar dos dois termos serem 
amplamente difundidos como sinônimos, Educação a distância torna-se mais 
abrangente, porque implica não somente no uso de sistemas online, mas 
também analógicos, como materiais impressos (LOPES e FURKOTTER, 2016). 

Hodges et al. (2020) afirma que esta ideia de antagonismos de 
qualidade é recorrente em nível mundial. Os autores afirmam ainda que, no 
contexto da pandemia do Covid-19, muitas instituições tem implementado 
respostas rápidas que envolvem equivocadamente as tecnologias como se 
fossem experiências de EaD.  

Os movimentos online das instituições no período da pandemia podem 
ajudar a consolidar essa percepção, sobretudo porque não se está fazendo 
EaD e sim obtendo-se o máximo de proveito de recursos e possibilidades no 
formato remoto emergencial.  

Hodges et al. (2020) afirmam que a educação remota se diferencia da 
Educação a Distância pelo caráter emergencial que propõe usos e 
apropriações das tecnologias em circunstâncias especificas de atendimento 
onde outrora existia regularmente a educação presencial. 

Atender, por meio de tecnologias digitais, alunos afetados pelo 
fechamento das escolas, não é a mesma coisa que implantar Educação a 
Distância, ainda que tecnicamente e conceitualmente refira-se à mediação do 
ensino e da aprendizagem por meio de tecnologias.  

A EaD envolve planejamento anterior, consideração sobre perfil de 
aluno e docente, desenvolvimento a médio e longo prazo de estratégias de 
ensino e aprendizagem que levem em consideração as dimensões síncronas e 
assíncronas da EaD, envolve a participação de diferentes profissionais para o 
desenvolvimento de produtos que tenham, além da qualidade pedagógica, 
qualidade estética que é elaborada por profissionais que apoiam o professor na 
edição de materiais diversos, conforme afirmam Maia e Mattar (2008). 

Já a educação remota emergencial, conforme afirmam Hodges et al. 
(2020) é uma mudança temporária da entrega de conteúdos curriculares para 
uma forma de oferta alternativa, devido à situação da crise. Envolve o uso de 
soluções de ensino totalmente remotas para as aulas previamente elaboradas 
no formato presencial, podem ser combinadas para momentos híbridos. 

A educação remota emergencial pode ser apresentada em tempo 
semelhante à educação presencial, como a transmissão em horários 
específicos das aulas dos professores, nos formatos de lives. Tal transmissão 
permitiria a colaboração e participação de todos de forma simultânea, mas 
pode envolver a gravação das atividades para serem acompanhadas por 
alunos sem condições de assistir aos materiais naquele momento.  
 
3.2 RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 

Mediante situação da pandemia e embasado pela portaria 343 e 345 do 
MEC, a qual estabeleceu diretrizes para ampliar a modalidade virtual no ensino 
superior, configurando o ensino remoto emergencial, o colegiado de 
Administração e Ciências Contábeis, segue desde então com o planejamento 
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de suas atividades e em busca de ferramentas para auxiliar os docentes no 
momento síncrono e assíncrono das aulas remoto.  

A FATEB dispõe do sistema Unimestre, que opera com a funcionalidade 
de LMS/AVA, para as atividades assíncronas. Neste ambiente, o docente 
coloca suas aulas, materiais complementares e atividades. E o discente, tem 
acesso aos materiais para Download e faz a devolutiva das atividades, pelo 
mesmo ambiente.  

Para as aulas síncronas, iniciamos com o meio de transmissão Zoom e 
Skype, porém, com o passar do tempo, outras foram surgindo com o Meet. 
Com o avanço do cenário da pandemia, a faculdade optou por adquirir licenças 
do Cisco Webex, com início de seu uso no segundo semestre, ficando como 
ferramenta padrão a todos os cursos. Para balizar as atividades e a 
manutenção do calendário acadêmico, prazos e atividades, a mantenedora da 
faculdade estabeleceu um plano de adaptação com regras mediante a situação 
da pandemia.  

Este plano tem por objetivo adaptar as aulas dos cursos de graduação 
da modalidade presencial para a modalidade a distância, com aulas remotas e 
ferramentas síncronas e assíncronas, para que os discentes não tenham 
prejuízo pedagógico, em virtude da suspensão de aulas por causa da 
pandemia causada pelo COVID-19. 

No dia 08 de abril, realizamos a primeira live (figura 01) com os docentes 
da FATEB e Colégio Dom Bosco, sobre o momento de ensino remoto 
emergencial e as ferramentas para uso nas aulas (momento síncrono e 
assíncrono). Neste evento, tivemos ainda, orientações sobre a pandemia e os 
cuidados necessários mediante necessidade de isolamento social.  

Na live, sobre as ferramentas, foi realizado um panorama dos modelos 
disponíveis e qual o uso de cada plataforma com suas particularidades. Para 
transmissão: Jitsi, Zoom, Skype, StreamYard, Meet. Para melhorar a 
performance nas aulas: Kahoot, Quizizz, Jamboard, Mentimeter, Socrative, 
Plickers. E nos meses de abril e maio, o colegiado participou das lives da 
faculdade, com o tema “compartilhando experiências” e as boas práticas 
desenvolvidas pelos docentes.  

 
Figura 01 – Apresentação Live sobre “Webinar e ferramentas” 

 

 
 
No mês de setembro, onde comemoramos o mês das profissões do 

administrador e do contabilista, no momento de aulas presencial, tínhamos 
nosso tradicional simpósio e mediante o cenário atual, tivemos o desafio em 
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realizar de forma remoto a série de webinar mês das profissões, composto de 
três dias, cada um com uma abordagem diferenciada.  

 
 

Figura 02 – Webinar mês das profissões  

 

 
 

 
4. CONCLUSÃO 

 Podemos afirmar, portanto, que a educação remota é um princípio 
importante para manter o vínculo entre estudantes, professores e demais 
profissionais da Educação. A singularidade da pandemia deve levar também à 
uma compreensão de que a educação remota não se restringe à existência ou 
não de acesso tecnológico, mas precisa envolver a complexidade 
representada por docentes confinados, que possuem famílias e que também 
se encontram em condições de fragilidades em suas atividades.  
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RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 

EXPOSIÇÃO DE FOTOS: UM PROJETO ARTÍSTICO, CULTURAL E 
SOCIAL 

 
 

Renan Frazão1 e Nelcimara de Oliveira2 
 
 
 

RESUMO 
 
O presente relato é apresentado através do Projeto integrador com tema: Exposição 

de Fotos da Natureza, tem como principal intuito em conscientizar a sociedade de 

modo geral em preservar os patrimônios da região, tendo um reflexo importante nos 

acadêmicos para conhecimento teórico e práticos de atividades interdisciplinares 

acadêmicas envolvidas e aplicadas ao evento. 

Palavras-chave: Fotos. Conscientização. Meio Ambiente. Emoções. 

 
 

ABSTRACT 
 
The present report is presented through the integrating Project with the theme: 

Exhibition of Photos of Nature, its main aim is to raise awareness in society in 

general in preserving the region's heritage, having an important reflection in 

academics for theoretical and practical knowledge of interdisciplinary activities 

involved and applied to the event. 

Key-words: Photos. Awareness. Environment. Emotions. 

 
 
1 INTRODUÇÃO 

Como podemos observar em nossa região, existe muita falta de 
conscientização por parte da população em preservar a natureza; há vários fatores 
ligados a isso: saneamento básico inadequado, desenvolvimento crescente da 
região, esgotos sem tratamento, descarte de lixo em locais impróprios, tudo isso traz 
um impacto muito grande na natureza e no meio ambiente. Analisando o contexto do 
Projeto Artístico, Cultural e Social, podemos mostrar ao público presente, através de 
uma exposição fotos, as belezas naturais de nossa região, proporcionando uma 
série de sentimentos, como satisfação, motivação, qualidade de vida e despertando 
a curiosidade na sociedade e um sentimento de responsabilidade social. Dentro de 
um contexto geral apresentado neste 3º Período pela Faculdade, buscamos uma 
conexão entre as matérias apresentadas e a relação entre elas, constantes desafios 
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e adversidades surgem e estão presentes, tornando o curso um enorme 
aprendizado e experiência para nossa carreira curricular. Organizando o 
pensamentos de exposição de fotos proposta neste semestre, vemos todos um 
trabalho dos alunos em busca de uma boa apresentação e exposição, cada grupo 
com uma responsabilidade dividido em setores muito parecido com o reflexo de uma 
empresa. 

 
 
1.1 OBJETIVOS DA EXPOSIÇÃO 

Ao realizar a exposição, temos como objetivos: 

- Registrar as belezas naturais da região; 

- Promover uma experiência motivacional ao público; 

- Realizar uma ponte de ligação entre pessoas e meio ambiente; 

- Obter através da fotografia imagens que incentive a valorização da natureza. 

 

1.2. OBJETIVOS ACADÊMICOS 

Ao relacionar a exposição de fotos com fins acadêmicos, temos os objetivos: 

- Conhecimento acadêmico e técnicas administrativas para realização de eventos; 

- Interação entre instituições de ensino, troca de experiência e conhecimento; 

- Aplicação de metodologias e ensinamentos teóricos aprendidos em sala de aula 
para o prático; 

- Interligação de disciplinas absorvidas nos 1º. e 2º. anos letivos de Administração 
com o Projeto Integrador (sendo o tema proposto: Exposição de Fotos); 

- Deixar dados físicos, para posterior consultas acadêmicas futuras para diversas 
disciplinas. 

 
 
2 METODOLOGIA 

A metodologia utilizada para desenvolver este projeto foi pesquisa de campo, 
ferramenta PDCA (Planejar, Desenvolver, Checar, Agir), sendo dividida em 4 etapas: 

1. Adquirir conhecimento através de troca de experiência com uma 
especialista na área voltada a fotografia, desenvolvendo inúmeros aspectos 
sobre a fotografia num contexto técnico. 

2. Pesquisa de campo se desenvolve em pôr em prática o conhecimento 
obtido, buscando fotografias em nossa região para exposição. 

3. Seleção de fotos para exposição, organização para o evento, mobilização 
de recursos. 

4. Recolhimento de dados e análise crítica da exposição. 
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3 FOTO DA PESQUISA DE CAMPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O Autor 

 

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO 

 Após o recolhimento e análise de dados em grupo, foram expostos seus prós 
e contras, suas facilidades e dificuldade, através da ferramenta PDCA para melhorar 
cada vez mais a questão de geração de evento como um todo, com intuito de 
posterior análises futuras e consulta de outros acadêmicos; outro ponto de vista que 
foi levantado na análise é o quanto foi atingido dentro desta realidade em que 
vivemos em 2020, tendo uma visão crítica dentro de um ambiente organizacional? 

 A última questão que discutimos é o que aprendemos? O que transmitimos? 
Qual o legado que deixaremos?  

 
 
5 CONCLUSÃO 

A exposição de fotos está relacionado com a inserção de informação; vemos 
numa exposição de fotos diversas imagens que refletem no seu subconsciente um 
sentimento, sendo ela afetiva ou repulsa, deixando um gatilho que, aos vermos isso 
numa vida real, desperta dentro do indivíduo esse sentimento; um exemplo disto foi 
a exposição de fotos em que abordamos a natureza; uma vez colocadas diversas 
imagens sobre o tema, as pessoas olharam e ficaram admiradas com imagens da 
região; uma vez inserida essa mensagem em seu subconsciente, ficará guardada; 
ao ver, por exemplo, uma degradação ou poluição do meio ambiente relacionada 
àquela foto, a pessoa despertará através daquela imagem para o que está 
acontecendo, terá um sentimento, e poderá ter uma reação àquela ação imposta. 
Esse foi o foco da exposição de fotos que foi mostrar a natureza da região e associar 
a sua prevenção e o cuidado a esses patrimônios; objetivo que foi atingido de 
maneira plena. 
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6 AGRADECIMENTOS 

À turma do 3º. período do Curso de Administração - 2020, que não mediu 
esforços e empenho em tornar isto num projeto único e nunca antes visto, sendo a 
1ª. Exposição de Fotos pela FATEB - Faculdade de Telêmaco Borba – PR. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 

PROJETO DE CRIAÇÃO DE UMA STARTUP EM MEIO À PANDEMIA 
DE COVID-19: APLICATIVO DE CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR 

 
Vitória Pontes dos Santos1; Rawan Hamadi Siqueira2; Ezequiel de Oliveira3; Antonio 

Armstrong4 e Verlaine Lia Costa 5 
 
 

RESUMO 

 
Este trabalho tem como objetivo descrever as experiências vividas durante o 
processo de criação de uma startup educacional em meio a pandemia do novo 
Coronavírus. O mesmo foi desenvolvido como parte do requisito de avaliação da 
disciplina de Projeto Integrador I, dos cursos de Administração e Ciências Contábeis. 
Como resultado, se fez possível complementar e otimizar todo conhecimento obtido 
ao longo das aulas, além de estimular o trabalho em grupo de forma respeitosa e 
funcional. 
 
Palavras-chave: Acessibilidade; Educação interativa; Plataforma digital. 

 
ABSTRACT 

 

This work aims to describe the experiences experienced during the process of 
creating an educational startup amid the new Coronavirus pandemic. The same was 
developed as part of the requirement of evaluation of the discipline of Integrator 
Project I, of the courses of Administration and Accounting Sciences. As a result, it 
was possible to complement and optimize all the knowledge obtained during the 
classes, in addition to stimulating group work in a respectful and functional way. 
 
Key-Words: Accessibility; Interactive education; Digital platform. 
  
 

1. INTRODUÇÃO 

 Desde a chegada inesperada da pandemia causada pelo novo Coronavírus, 
a sociedade contemporânea vivencia uns dos períodos mais caóticos das últimas 
décadas. Uma das principais formas de evitar o contágio pela doença é o 
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distanciamento social; com isso, diversos setores mudaram drasticamente seu modo 
operante, especialmente a área da educação, onde cerca de 1,5 bilhão de 
estudantes tiveram suas aulas paralisadas em mais de 160 países (UNICEF, 2020). 
No intuito de amenizar os danos causados pela pandemia e manter o aprendizado 
dos alunos, diversas instituições adotaram o sistema de aulas online. O método 
mostrou-se frutífero e passou a ser uma ferramenta indispensável em meio à crise.  
Entretanto, diferentes pesquisas realizadas no Brasil e no mundo mostram que, 

quando administrada de maneira incorreta, essa estratégia ainda não supre todas as 
demandas educacionais, além de acentuar a desigualdade social preexistente em 
nosso país. 

A situação atual é bastante nociva para aqueles que têm como objetivo 
ingressar na universidade por meio do Enem e outros vestibulares. Muitas escolas 
não têm como meta principal preparar seus alunos para tais processos seletivos. Ou 
seja, estudar em casa e por conta própria pode se tornar um verdadeiro desafio. 
Além da dificuldade em sanar dúvidas de forma efetiva e estabelecer um 
cronograma de estudos adequado, a falta de acesso a aparelhos eletrônicos é outro 
fator determinante. Cerca de 200 mil adolescentes brasileiros que cursam o ensino 
médio não têm acesso a equipamentos eletrônicos ou chip de dados, apesar de 
possuírem conexão à internet (IPEA, 2020). Entre os jovens que planejam prestar o 

Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), aproximadamente 49% não se sente 
devidamente capacitado para realizar as provas e, consequentemente, já pensou em 

desistir (CONJUVE, 2020). Ademais, 63% dos pais de alunos afirmaram que a 
qualidade do ensino diminuiu (INSTITUTO DATASENADO, 2020). 

Apesar dos números pessimistas, o uso de plataformas digitais ganhou mais 
adesão por parte das instituições e estudantes de maneira geral. De acordo com 
dados levantados pela Udemy (2020), empresa que oferece cursos online e à 
distância por todo o mundo, constatou-se um crescimento de 95% no número de 
matrículas somente no Brasil. A Pearson e Harris Analytics (2020) mostraram que os 
brasileiros são os mais descontentes com suas escolas na pandemia, mas também 
os que dão mais importância para a educação formal. 74% dos entrevistados 
acreditam que o ensino online tem potencial para ampliar o acesso à educação de 
qualidade, desde que administrado de maneira correta, e 84% acreditam que é 
imprescindível investir em educação para atingir metas no trabalho e na vida. 

Seguindo essa linha de raciocínio se desenvolveu uma plataforma de 
cursinho pré-vestibular totalmente online e de baixo custo que tem como principais 
objetivos: atender as demandas educacionais mencionadas anteriormente, e 
democratizar o acesso ao conhecimento através de uma versão gratuita. 

 
2. METODOLOGIA 

O presente trabalho foi desenvolvido por acadêmicos do segundo período dos 
cursos de Administração e Ciências Contábeis da Faculdade de Telêmaco Borba, 
cidade localizada no estado do Paraná, no ano de 2020. Possui caráter exploratório, 
de natureza qualitativa. Para Godoy (1995), tal método se destaca entre as demais 

ferramentas de análise dos fenômenos que envolvem os indivíduos e as relações 
que estabelecem entre si, nos múltiplos contextos nos quais estão inseridos.  

Em relação aos seus procedimentos técnicos, trata-se de um estudo de caso, 
ou seja, baseia-se no planejamento, seguido de coleta e análise de dados. Esse 
método de estudo tornou-se referência de pesquisa qualitativa dentro das ciências 
humanas e sociais (VENTURA, 2007).   
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O instrumento utilizado foi um questionário composto por 7 perguntas de 
múltipla escolha. Procurou-se compreender com esse estudo as principais 
demandas dos alunos que atualmente cursam o ensino médio, além de seu nível de 
interesse nos serviços ofertados pela plataforma. O formulário foi aplicado entre os 
dias 06 e 10 de setembro de 2020, a 73 alunos, de maneira virtual. 

 
3. ANÁLISE E DISCUSSÃO 

A partir dos dados obtidos por meio da aplicação do questionário voltado 
especialmente a alunos matriculados no ensino médio, confeccionado pelos 
acadêmicos do segundo período de Administração e Ciências Contábeis no ano de 
2020. Foi possível observar que 92,2% dos alunos entrevistados afirmaram ter seu 
aprendizado prejudicado após a paralisação das aulas presenciais; cerca de 74% 
pretendem prestar o Enem e/ou outros processos seletivos no ano de 2021, 
mas somente 11% se sentem devidamente capacitados para realizar as provas. Os 
alunos que não dispõem de aparelhos essenciais para participar do ensino remoto 
somam 16,4%.  Em relação ao tema central da pesquisa (opinião e interesse dos 
estudantes acerca de cursos pré-vestibulares), 95,9% dos alunos acreditam que os 
mesmos não são acessíveis a todos; entretanto, 91,8% apresentaram interesse em 
uma plataforma de qualidade, totalmente online e de baixo custo. 
 Tais informações foram determinantes para a confecção da Sturtup. A partir 
do uso da ferramenta Design Thinking, se fez possível analisar os reais problemas, 
definir as principais atividades oferecidas pela organização, os recursos necessários 
para torná-las reais e as estratégias empregadas ao longo de todo desenvolvimento. 
Essa técnica, que visa gerar maior número de soluções inteligentes e viáveis, tem se 
popularizado nos ambientes empresariais. (SANTOS, 2017).  
Segundo os Designers, configura-se como “um problema a ser resolvido” tudo aquilo 
que prejudica ou impede de alguma forma as pessoas de vivenciarem experiências 
de qualidade em qualquer área da vida, seja no trabalho, nos estudos ou nos 
relacionamentos. (VIANNA, 2012). 

Tendo em vista os aspectos observados, criou-se um aplicativo de cursinho 
pré-vestibular, totalmente online, de baixo custo e apto a atender as demandas 
estudantis mencionadas anteriormente. O aplicativo também está disponível na 
versão gratuita, voltada a aqueles que comprovem renda familiar per capita inferior a 
1,5 salário mínimo. Além disso, parte do rendimento total (produto das mensalidades 
e publicidades dentro do aplicativo), será convertido na disponibilização de 
aparelhos eletrônicos como: tablets e notebooks a um número de estudantes que 
comprovem não ter acesso a tais recursos. As principais ferramentas oferecidas pela 
plataforma consistem em: 

● Acervo de aulas gravadas;  
● Aulas transmitidas ao vivo;  

● Resumos teóricos; 
● Listas de exercícios; 
● Redações corrigidas mensalmente;  
● Simulados; 
● Rede social exclusiva dos usuários “AcEdu”, onde os estudantes podem 

postar fotos e vídeos da sua rotina de estudos; 
● Grupos de estudo online, o que possibilita interação com pessoas novas, e 

o compartilhamento de dúvidas e experiências; 
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● Os usuários da versão paga têm acesso a benefícios exclusivos dentro da 
plataforma, além de receber uma camiseta personalizada do curso para 
usar no dia das provas. 

 
Posteriormente, buscou-se otimizar as etapas de criação da startup através 

de métodos de gestão específicos. O modelo de negócio foi elaborado com base no 
Business Model Canvas ou simplesmente Canvas, ferramenta de gerenciamento 
estratégico que dispõe de um mapa visual pré-formatado constituído por nove 
blocos, que possibilitam elaborar novos modelos de negócio e/ou otimizar modelos 
já existentes (OSTERWALDER, 2010).  

Como método de validação, utilizou-se o “MVP” (Produto Minimamente 
Viável); essa técnica busca testar e estudar a reação do público-alvo diante do 
serviço ofertado. De acordo com os resultados obtidos, os gestores correspondentes 
decidem ser necessário pivotar ou preservar as estratégias originais empregadas 
pela empresa (RIES, 2011). 

Por fim, baseada no método Pitch, realizou-se uma apresentação sucinta do 
projeto, constituída exclusivamente de informações essenciais que despertem 
interesse nos “stakeholders” (SPINA 2020).  Ou seja, foram abordados temas como: 

● As lacunas que a empresa visa preencher; 
● O mercado de atuação; 
● Projeções financeiras;  

● Estratégias aplicadas e o que as diferencia positivamente das demais 
estratégias de negócio.  

 
4. CONCLUSÃO 

Conclui-se que a execução desse trabalho possibilitou aos acadêmicos 
complementar e otimizar todo conhecimento obtido ao longo das aulas de “Projeto 
Integrador I e II” e “Comunicação Empresarial. Por meio da metodologia empregada 
ao longo de todo desenvolvimento do projeto, se fez possível alcançar resultados 
significativos, tal como a criação de uma ferramenta capaz de democratizar o acesso 
ao conhecimento e capacitar jovens que tenham o sonho da graduação. Uma 
estratégia de negócio eficiente, embasada em dados reais, apta a suprir demandas 
inegáveis dentro de um conceito ainda pouco difundido em nosso país. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 
 

CRIAÇÃO DE STARTUP: PET19 
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Lia Costa6. 
 

 
RESUMO 

 
O presente relato aborda as experiências vivenciadas durante o processo de 
desenvolvimento de uma startup que visa colaborar com a continuidade das 
atividades práticas dos acadêmicos de Medicina Veterinária. Além de auxiliar no 
cuidado diário de animais domésticos e seus respectivos donos em meio à 
pandemia da Covid-19, através da aplicação de técnicas voltadas ao 
desenvolvimento de negócios, abordadas na disciplina de Projeto Integrador I, nos 
cursos de Administração e Ciências Contábeis da Faculdade de Telêmaco Borba 
(FATEB). Através da metodologia empregada ao longo de todo desenvolvimento do 
projeto, foi possível a elaboração de um modelo de startup. 
Palavras-chave: Animais; Cuidados; Covid-19. 
 
 

ABSTRACT 

 
This report addresses the experiences experienced during the development process 
of a startup that aims to collaborate with the continuity of the practical activities of 
Veterinary Medicine academics. In addition to assisting in the daily care of domestic 
animals and their respective owners in the midst of the Covid-19 pandemic through 
the application of business development techniques, addressed in the discipline of 
Projeto Integrador I, in the courses of Administration and Accounting Sciences of the 
Faculdade de Telêmaco Borba (FATEB). Through the methodology used throughout 
the development of the project, it was possible to develop a startup model. 
Key-words: Animals; Care; Covid-19. 
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1. INTRODUÇÃO 

 Com o surgimento da pandemia da Covid-19, adotou-se por todo o globo 
terrestre práticas severas de distanciamento social. Cerca de 2,8 bilhões de 
pessoas (mais de ⅓ de toda população mundial) se isolou dentro de suas casas na 
tentativa de conter a transmissão do vírus (FRANCE PRASSE, 2020). A quarentena 
inesperada gerou mudanças radicais nas atividades cotidianas de maneira geral, 
bem como na qualidade de vida de todos os seres vivos envolvidos nesse novo 
contexto. 
 Diante de tais acontecimentos, acadêmicos de todo o mundo tiveram sua 
rotina de estudos prejudicada. No Brasil, diversas instituições suspenderam as 
aulas presenciais e adotaram o método remoto, que foi autorizado pelo Ministério 
da Educação (MEC) através das Portarias Normativas nº 343/2020, nº 345/2020 e 
nº 544/2020. Os estudantes de Medicina Veterinária sofrem especialmente com a 
situação, pois dependem de aulas práticas em laboratórios e estágios para obter o 
conhecimento e experiência necessária na área.   
 Seguindo essa linha de raciocínio, constata-se também que animais 
domésticos demandam atenção especial durante esse período. Segundo o 
Conselho Nacional de Medicina Veterinária (CFMV), o abandono de animais 
domésticos, como gatos e cachorros, cresceu de 20 a 30% durante o período de 
pandemia. Tais abandonos ocorrem devido a dois fatores principais: dificuldades 
financeiras e o receio de que os animais possam se infectar e transmitir o vírus. 
Entretanto, não existem dados científicos que comprovem esses rumores.  
 A ONG “Cão sem dono” registrou cerca de 200 e-mails por dia de pessoas que 
interessadas em encontrar novos donos para seus animais (BBC NEWS BRASIL, 
2020). Além disso, entre 15 de março e 30 de junho, houve aumento de 482% nas 
denúncias de maus tratos em comparação com o mesmo período do ano passado 
(SAFERNET BRASIL). O abandono de animais, seja na rua ou em ONGs, pode 
gerar traumas e consequentemente transtornos de ansiedade e agressividade (BBC 
NEWS BRASIL, 2020) 
 No intuito de auxiliar acadêmicos de Medicina Veterinária a exercitarem e 
ampliarem seus conhecimentos, além de amenizar os impactos causados pela 
pandemia na vida de animais domésticos, surgiu a startup “Pet19”, uma plataforma 
digital que disponibiliza dicas e informações reais acerca dos cuidados necessários 
com os pets, especialmente durante a fase de isolamento.  
 

2. METODOLOGIA 

O presente trabalho foi desenvolvido por estudantes do segundo período dos 
cursos de Administração e Ciências Contábeis da Faculdade de Telêmaco Borba 
(FATEB), no ano de 2020. Possui caráter exploratório, de natureza qualitativa. 
Segundo Minayo (2001), a pesquisa qualitativa vai muito além de realizar operações 
com variáveis, trata-se de processos de estudo complexos sobre crenças, valores e 
individualidades. Em relação às técnicas, trata-se de um estudo de caso.  A partir 
de pesquisas bibliográficas realizadas através de artigos científicos e periódicos, foi 
possível coletar dados determinantes para o desenvolvimento do projeto.  
3. ANÁLISE E DISCUSSÃO 

  A partir da ferramenta de Brainstorming surgiram inúmeras ideias acerca dos 
pilares necessários para a construção do modelo de negócio, quais eram: 1) 
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Educação; 2) Covid-19; 3) Inovação. Pontos não observados de forma complexa 
anteriormente neste contexto global também foram analisados, como, por exemplo: 
a condição dos animais domésticos e a intenção de sintonizar demandas ligadas a 
estes à formação acadêmica dos graduandos do curso de Medicina Veterinária. 
Lacunas que precisam ser preenchidas.   
  Através do método Design Thinking foi possível identificar os fatores 
favoráveis que levam os objetivos gerais serem atingidos. A partir de contextos 
sociais definiu-se aprofundar em relações quase que disruptivas, definindo um o 
plano de negócio envolvendo acadêmicos de Medicina Veterinária que tinham suas 
atividades acadêmicas prejudicadas e animais domésticos que também eram 
prejudicados neste período. Por meio das pesquisas bibliográficas realizadas em 
artigos, periódicos e matérias publicadas em mídias sociais, constatou-se tal 
demanda. 
  Durante a aplicação do Canvas, imergiu-se nos fatores limitantes vivenciadas 
pelos envolvidos de forma clara e visual, refletindo as possibilidades que 
posteriormente seriam atingidas, como os potenciais clientes, serviços prestados, 
recursos necessários e formas de rentabilização. 
   A “Pet19”, um conceito de startup formatada em plataforma digital que oferece 
aos usuários serviços de orientação em bem-estar animal de maneira geral, mas 
principalmente dando ênfase nas medidas específicas durante  o isolamento, e  
contribuindo em qualidade de vida para os "pets" através de orientações sobre 
nutrição, exercícios e técnicas de adestramento, retardando efeitos nocivos do 
confinamento, assim elevando também indiretamente a qualidade de vida de seus 
respectivos donos. 
  Na prática, o modelo de negócio é possível através de convênios e estágios 
com as universidades, em que os estudantes formatam e acompanham 
recomendações para serem aplicadas aos animais por seus donos. O nível de 
interação dentro desta plataforma está baseado em planos de assinatura escolhidos 
pelo usuário, estando disponível desde pacotes gratuitos com recomendações mais 
genéricas, e progredindo para outros planos pagos, que de forma gradual, em que o 
acompanhamento é personalizável e direcionável a cada animal específico. 
  Posteriormente, no Pitch realizado, abordando de forma sucinta e objetiva 
somente como os principais aspectos do negócio que fomentam o interesse de 
possíveis investidores, obteve-se o feedback dos mentores e foi possível constatar 
erros, acertos e deficiências do modelo de negócio. 
   
4. CONCLUSÃO 

  Conclui-se que a realização da criação da startup possibilitou aos estudantes 
do primeiro período dos cursos de Administração e Ciências Contábeis concretizar 
os conhecimentos adquiridos ao longo das aulas nas disciplinas do Projeto 
Integrador I e II, Empreendedorismo e Gestão do Século XXI. Transpondo os 
obstáculos reais existentes na elaboração de negócios, especialmente durante um 
período caótico igual ao que se faz presente, foi possível desenvolver um modelo de 
negócio eficiente e inovador em sua área. 
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RESUMO 

 
O presente trabalho tem como objetivo apresentar um relato das atividades 
efetuadas na disciplina de Projeto Integrador dentro do contexto do curso de 
administração, afim de demonstrar as inúmeras vertentes que a disciplina pode 
oferecer atrelada a interdisciplinaridade. O tema abordado foi “Artístico, Cultural e 
Social”, A escolha do tema se deve ao fato de que ao elaborar um projeto e captar 
recursos para desenvolvê-los, faremos parte da vida de todos aqueles que querem 
interferir, positiva e construtivamente, na sociedade. As ações inter-relacionadas 
para o desenvolvimento do projeto artístico, cultural e sociedade surgem em 
resposta para a Expografia realizada ao findar das atividades. Configura-se como 
pesquisa exploratória, visto que irá investigar as diversas formas de integrar duas ou 
mais disciplinas no mesmo contexto. 
 
Palavras-chave: Ensino superior; Metodologias ativas; interdisciplinares, 

empreendedorismo cultural. 
 
 
ABSTRACT 

The present work aims to present an account of the activities carried out in the 
discipline of Project Integrator within the context of the administration course, in order 
to demonstrate the numerous aspects that the discipline can offer linked to 
interdisciplinarity. The theme addressed was “Artistic, Cultural and Social”. The 
choice of the theme is due to the fact that when preparing a project and raising funds 
to develop them, we will be part of the lives of all those who want to interfere, 
positively and constructively, in the society. The interrelated actions for the 
development of the artistic, cultural and society project arise in response to the 
Expography carried out at the end of the activities. It is configured as exploratory 
research, since it will investigate the different ways of integrating two or more 
disciplines in the same context. 
 
Key-words: University education; Active methodologies; interdisciplinary, cultural 
entrepreneurship. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

O projeto integrador tem a premissa de permitir que os alunos coloquem em 
prática os conceitos adquiridos em sala de aula, sendo possível desempenhar 
alguns conceitos ministrados no decorrer das aulas de administração como a 
interdisciplinaridade onde as relações entre as disciplinas oferecem a capacidade 
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de aperfeiçoar a criatividade, o raciocínio crítico e reflexivo. 

A estratégia pedagógica aplicada é a mobilização, realização e aplicação de 
conhecimentos que contribuam com a formação acadêmica. Dessa maneira, para o 
desenvolvimento do projeto integrador, foram desenvolvidas ideias para a 
realização de uma mostra fotográfica realizada pelos acadêmicos de Administração 
do 3º período da Fateb, tendo como tema “PASSE LIVRE PARA NATUREZA”. 

Os empreendimentos artísticos e culturais integram o setor das indústrias 
criativas que surgiram nos anos de 1990, para representar os setores nos quais a 
criatividade é essencial. Compreende-se como indústria criativa atividades 
relacionadas ao cinema, ao teatro, a música, expografias, às artes plásticas, entre 
outros. Esse tipo de empreendimento vem adquirindo crescente importância 
econômica e social.  

A elaboração desse projeto tem perspectiva de incentivar a cultura na cidade 
de Telêmaco Borba, exibindo as paisagens da região e proximidades. Também de 
promover a arte como um meio de empreendimento. Os setores culturais tem 
demostrados um excelente desempenho econômico, além disso, são responsáveis 
por significativo impacto na arrecadação tributária, geração de emprego, de renda e 
fortalecimento ao turismo. 

 

2. METODOLOGIA 

O presente estudo foi elaborado com uma estratégia qualitativa de pesquisa, 
de caráter exploratório, por meio de uma pesquisa de campo.  

Tomando como ponto de partida o objetivo desta pesquisa – que é investigar 
a usabilidade de um evento de caráter artístico nas dependências da FATEB 

–, decidimos adotar o método de pesquisa qualitativa, de caráter exploratório, pois 
consideramos o mais apropriado para a análise que será efetuada.  

No que diz respeito aos meios de investigação, optamos pela pesquisa de 
campo, que, de acordo com Vergara, é: “investigação empírica realizada no local 
onde ocorre ou ocorreu um fenômeno ou que dispõe de elementos para explicá-lo. 
Pode incluir entrevistas, aplicação de questionários, testes e observação participante 
ou não” (2009, p.43). 

Em relação aos procedimentos qualitativos, segundo Creswell (2007, p.184 
e 188), eles “se baseiam em dados de texto e imagem, têm passos únicos na análise 
de dados e usam estratégias diversas de investigação”. O pesquisador vai ao local 
onde está o entrevistado para conduzir a pesquisa, permitindo envolvimento do 
pesquisador nas experiências dos participantes ou entrevistados. 

A pesquisa qualitativa é interpretativa, e o pesquisador se envolve de forma 
intensa com os entrevistados. Tesch (1990, p. 55), por sua vez, lembra que, 

na investigação qualitativa, o pesquisador reúne informações que não podem ser 
expressas em números. Segundo a autora, no entanto, a pesquisa qualitativa pode 
incluir outras informações além das palavras, como pinturas, fotografias e desenhos, 
por exemplo. 
 

3. DESENVOLVIMENTO 

3.1 TEMA – ARTÍSTICO, CULTURAL E SOCIEDADE 
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A escolha do tema se deve ao fato de que ao elaborar um projeto e captar 
recursos para desenvolvê-los, faremos parte da vida de todos aqueles que querem 
interferir, positiva e construtivamente, na sociedade, afinal a cultura quando bem 
trabalhada, além de agregar positivamente para a aprendizagem como um todo, 
torna-se em algo que faz parte da vida e do cotidiano da sociedade, com esta 
podem ser organizados eventos que tragam cultura e valorização para a cidade, sem 
contar o retorno financeiro que a mesma traz. 

Levando em conta que em Empreendedorismo, inclusive uma disciplina que 
compõe a matriz curricular do 1º. Período de Administração, consumir arte é uma 
atividade indicada não apenas a administradores mas a qualquer indivíduo que 
queira ou tenha interesse de empreender, mas não sabe ainda ou não definiu em 
qual nicho apostar, pois consumir arte incentiva a criatividade e uma das 
características do empreendedor é a criatividade.  

Para agregar conhecimento recebemos desfrutamos da presença da 
professora Thais docente da UEPG da cidade Ponta grossa para nos orientar como 
tirar fotos, sanar dúvidas sobre o tema, realizar uma aula muito produtiva, 
aprendemos muito sobre a fotografia como a posição de tirar fotos, configuração da 
câmera do celular, sobre brilho, nitidez, foco. Após a explicação nos foi proposto a 
atividade de tirar várias fotos pela Fateb. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sessão de fotos realizada no dia 05 de março de 2020) 

 

 

3.2 ARTICULAÇÃO COM AS DEMAIS DISCIPLINAS – MATEMÁTICA FINANCEIRA 

 

Pressupõe-se que a interdisciplinaridade apresenta novos questionamentos 
e buscas, visando compreender a própria realidade. Isto implica, na maioria das 
vezes, em mudanças de atitudes, que possibilitam a aquisição do conhecimento por 
parte do indivíduo, indo além dos limites de seu saber, para então, acolher e agregar 
contribuições de outras disciplinas. Para que ocorra a interação efetiva, tida como 
sinônimo do interdisciplinar, faz-se necessário compreendermos a 
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interdisciplinaridade como atitude que busca o rompimento com a postura positivista 
da fragmentação, com intuito de uma compreensão mais ampla da realidade.  

De acordo com Andrade (1995, p. 23), para que a interdisciplinaridade possa 
ser introduzida no âmbito escolar é preciso partir de um modelo construtivista, 
objetivando que o ser humano nasce com potencial de aprender, e esta capacidade 
se desenvolve em interação com o mundo: “Com nova concepção de divisão do 
saber, frisando a interdependência, a interação e a comunicação existentes entre as 
disciplinas e buscando a integração do conhecimento num todo harmônico e 
significativo” 

Como por exemplo, na Matemática, fazendo a interação do conhecimento 
algébrico junto à construção de conhecimentos geométricos, do conhecimento 
aritmético com suas aplicações na geometria, na álgebra etc.  

Utilizando dados de quantidade de convites, cartazes e a organização do 
espaço para exposição das fotos é possível observar a matemática envolvida para 
administração da primeira Expografia da Faculdade de Telêmaco Borba. No projeto 
integrador de exposição de fotos tem-se o desenvolvimento de iniciativa, atitude e 
criatividade assim como na disciplina de matemática financeira. 

Podemos evidenciar que a utilização de fotografias no ensino de Matemática 
pode estimular a compreensão, a análise e a interpretação de ideias contidas nas 
imagens e neste processo conceitos matemáticos são mobilizados. É importante 
reforçar que as imagens não servem somente para informar e ilustrar, mas elas 
também educam e produzem saberes e conhecimentos. 

A maioria das pessoas aprecia registrar imagens e momentos, sem saber 
que a Matemática está presente em cada flash. Para obter uma boa foto é preciso 
definir o que será fotografado, saber fazer um excelente enquadramento, escolher o 
melhor ângulo. Conforme o dito popular, uma excelente imagem diz, às vezes, mais 
do que mil palavras. A fotografia permite fazer um recorte de um espaço e tempo 
além de registrar formas e maneiras de olhar. 

Nós entendemos e avaliamos que o Projeto Integrador tem base na 
matemática pois por exemplo no PEA da Prof.ª Jane ela cita no campo Habilidades, 
“Desenvolver raciocínio lógico, crítico e analítico para operar com valores e 
formulações matemáticas presentes nas relações formais e casuais entre 
fenômenos produtivos, administrativos e de controle, bem assim expressando-se de 
modo crítico e criativo diante dos diferentes contextos organizacionais e sociais. 
 

3.3 EXPOGRAFIA ONLINE 

Para o fechamento do Projeto Integrador, havíamos elaborado um evento 
físico nas dependências da faculdade, porém devido ao advento da pandemia por 
Covid-19,fomos desafiados a converter a Expografia que primeiramente seria física 
em on-line para mídias sociais, houve então uma reorganização e vale ressaltar que 
tivemos que exercitar algumas atitudes típicas da Administração que são: 
flexibilidade, autonomia, inovação. Durante a reorganização foi decidido que no dia 
14 de maio de 2020 aconteceria uma demonstração das fotos e o lançamento seria 
04 de junho de 2020 nos canais da instituição FATEB. 
Como pode ser verificado no link para visualização do produto final 

https://1drv.ms/u/s!AsrmzlX44QjXmAMqehsBlhpjiL2Z?e=UJhlCa. 

 

 

https://1drv.ms/u/s!AsrmzlX44QjXmAMqehsBlhpjiL2Z?e=UJhlCa
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(Autores: Beatriz Costa, Gabrielle Benício, Gislaine Ruviero e Marcos Gonçalves) 

 

4. CONCLUSÃO 

 Todo projeto necessita de uma boa administração para alcançar suas 
metas desejadas, o papel do administrador no desenvolvimento de um projeto é de 
contribuir para o crescimento econômico e social. 

No desenvolvimento do projeto artístico, cultural e sociedade é possível a 
aplicação de algumas dessas áreas.  

A interação da administração com fotografia tem o intuito de avaliar e 
defender o desenvolvimento de técnicas de utilização de imagens em uma 
sociedade que apresenta uma cultura visual em ascensão, onde a utilização de 
imagens fotográficas pode auxiliar para a compreensão da realidade social.. 

A fotografia promove o congelamento do fluxo do tempo na imagem, 
também é um recorte da realidade através do ângulo, do enquadramento e dos 
efeitos escolhidos para tratar do tema fotografado. 
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RESUMO 

 
O presente trabalho tem como objetivo explanar sobre a pesquisa de clima como 
forma de diagnóstico organizacional e sua importância no ambiente corporativo. Os 
objetivos são conceituar e compreender o significado do diagnóstico de clima 
organizacional, através da ferramenta de Pesquisa de clima. Através do método 
teórico bibliográfico buscou-se conhecer a metodologia, construção e aplicação da 
pesquisa de clima, para entender a importância dessa ferramenta para o diagnóstico 
de clima organizacional. Nos resultados e discussões foi estabelecido um paralelo 
entre o diagnóstico clínico e o organizacional para proporcionar uma visão das 
diferenças e semelhanças encontradas nesses métodos, independentes de 
contexto. Ficou evidente que a entrevista, seja ela escrita ou oral, permeia as duas 
metodologias. O diagnóstico de clima organizacional é uma ferramenta importante 
para tradução de sentimentos, emoções, engajamento, satisfação e percepções dos 
colaboradores em relação ao ambiente de trabalho. Portanto conclui-se que o 
diagnóstico organizacional permite uma visão sistêmica das organizações, já que, 
através dele, é possível identificar problemas e disfunções que afetam os resultados 
das organizações. Através da análise dos resultados da pesquisa de clima se 
estabelece a construção de planos de ação, que se tratam de intervenções mais 
assertivas, encabeçadas pelos profissionais de gestão de pessoas, com base no 
diagnóstico organizacional, tendo clareza da situação atual da instituição e, dessa 
forma, estabelecendo seu alvo de forma mais precisa enquanto organização.  
Palavras-chaves: diagnóstico organizacional, clima organizacional, pesquisa de 

clima. 
 
1. INTRODUÇÃO 

O diagnóstico organizacional é uma ferramenta que proporciona uma visão 
sistêmica das organizações. Através dele é possível identificar a existência de 
problemas ou disfunções que afetam os resultados, assim como oferece indicadores 
para ações de intervenção (KINGESKI, 2005). 

Para Júnior Goulart et.al (2014), o mapeamento do ambiente interno pode ser 
realizado através de ferramentas como: entrevista de desligamento, índices de 
rotatividade e de absenteísmo, entrevista de acompanhamento, entre outras. Uma 
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das principais ferramentas mencionadas é a pesquisa de clima, apresentada no 
presente trabalho. 

Sob tal perspectiva, torna-se importante esclarecer de forma mais 
aprofundada alguns aspectos relacionados a pesquisa de clima, enquanto 
ferramenta adotada pelas organizações para mensurar a satisfação dos seus 
colaboradores. Amplamente utilizada no ambiente corporativo, a pesquisa de clima 
dá voz às necessidades sistêmicas desse contexto. Conseguimos entender os 
diversos mecanismos vivos da companhia, e intervir com mais assertividades. 

Segundo Kingeski (2005) e Moreira (2008), o relacionamento interpessoal 
entre as pessoas nas organizações bem como seu repertório comportamental e 
suas formas de interagir com o meio social são decorrentes de suas histórias de 
vidas, tornando a integração complexa e dinâmica. Logo fez-se necessário mapear o 
ambiente interno, identificar e tratar os principais problemas que causam o 
descontentamento dos colaboradores. 

Tratamos, no presente trabalho, de entender de que forma podemos obter, 
através da ferramenta em destaque, o diagnóstico organizacional. Além disso, 
pretendemos traçar um paralelo, fundamentado nos diferentes contextos, entre a 
metodologia e diagnóstico da prática clínica e organizacional. 

 
2. METODOLOGIA 
 

O trabalho desenvolvido seguiu os preceitos do estudo exploratório, por meio 
de uma pesquisa bibliográfica, que, segundo Gil (2008, p.50), desenvolve-se 
embasado em material já elaborado e segue as etapas abaixo descritas. 

Fonte: foram utilizados livros e artigos relacionados aos temas explorados, 
além de sites especializados e o critério de inclusão se definiu a partir daqueles 
materiais que tivessem o clima organizacional como abordagem principal da sua 
explanação. 

Coleta de dados: deu-se através da leitura do material selecionado e o 
registro das informações extraídas das fontes em instrumentos específicos (autores, 
ano, método, resultado e conclusões). 

Análise e interpretação dos resultados: foi realizada leitura analítica, afim de 
ordenar as informações extraídas dos materiais selecionados, de forma que estas 
atendam ao objetivo do presente estudo. 

Discussão dos resultados: todo material analisado na etapa anterior foi 
discutido a partir dos referenciais bibliográficos pertinentes. 

 
3. DESENVOLVIMENTO 
 

Chiavenato (2006) descreve o clima – ou cultura – organizacional como fator 
significativo, já que influencia o comportamento dos colaboradores, seus resultados 
e produtividade. Essa cultura constitui o meio interno de uma organização, a 
atmosfera psicológica e as características existentes. Podemos, dessa forma, 
identificar padrões culturais predominantes dentro das diferentes áreas de uma 
empresa, que por sua vez constituem o clima da empresa como um todo. Não 
podemos vê-lo ou tocá-lo, mas podemos percebê-lo emocionalmente pela forma 
como ele afeta os colaboradores e pela satisfação dos mesmos no trabalho. 

Segundo Ely (2008), o desafio atual das organizações é investir em um clima 
organizacional saudável e positivo, para que se alcancem os resultados almejados. 
Ely, diz que as organizações precisam compreender que tratar o clima como 
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estratégia para aumento da qualidade de vida dos colaboradores e 
consequentemente a sua satisfação no trabalho é um diferencial competitivo no 
mercado, seja na retenção de talentos ou nas estratégias de atração de pessoas. 
Muitas vezes as organizações deixam de lado esse componente estratégico, que é 
decisivo para a sustentabilidade do negócio em todos os seus aspectos, 
principalmente no humano. 

A pesquisa de clima torna possível identificar os diferentes níveis de 
satisfação dos colaboradores, portanto conduzir uma pesquisa de clima é algo 
extremante complexo exigindo por parte da organização e dos profissionais 
envolvidos conhecimento, cuidados com a estruturação do questionário, 
planejamento, organização, aplicação com garantia de anonimato dos participantes, 
tabulação dos resultados, apresentação diagnóstica, plano de ação e monitoramento 
(MOREIRA, 2008). 

Como podemos perceber, as diferentes áreas de uma empresa possuem, de 
certa forma, as suas próprias características e tendências culturais, que afetam de 
formatos diversos os seus colaboradores. Sendo assim, podemos entender que uma 
pesquisa de clima é capaz de identificar diversos “sintomas” em um único setor. 
Dessa forma, torna-se imprescindível, para o bom resultado da ferramenta, que a 
gestão, junto à área de Recursos Humanos, saiba priorizar o que e como tratar. O 
foco deve estar nos problemas que mais afetam o resultado e a qualidade de vida 
dos colaboradores, até para que a ferramenta não caia em descredito junto aos 
respondentes. 

As intervenções fundamentadas nos resultados da pesquisa de clima se 
desviam da subjetividade recorrente em ações isoladas. Conforme mencionado, a 
ferramenta alcança as intempéries usuais específicas das áreas, porém através da 
análise dos apontamentos, temos um diagnóstico sistêmico da organização. 
Conseguimos perceber os impactos do que está disfuncional e suas possíveis 
causas raiz. Dessa forma, conseguimos conciliar ações de intervenção estratégicas 
e coordenadas, que abranjam não apenas os sintomas percebidos, mas também os 
seus gatilhos. 

 
4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Assim como na escuta clínica, onde o diagnóstico se mostra uma ferramenta 
fundamental para estabelecer um plano de tratamento e realizar intervenções nos 
processos de terapia, o diagnóstico corporativo, principalmente através dos 
psicólogos organizacionais, é um processo essencial para identificar os problemas 
da organização e desenvolver estratégias de intervenção. Segundo Braga et.al 
(2012) o diagnóstico pode ser dividido em dois conceitos: amplo e restrito. Portanto, 
conforme já discorremos, diagnosticar pode ser aplicado em qualquer área e, ao 
mesmo tempo, em toda empresa, já que, de modo geral, o diagnóstico da 
organização se dá pela média dos resultados dos setores. 

No contexto clinico o processo de diagnóstico acontece em nove etapas: 
contato telefônico com o paciente ou seu responsável; primeira entrevista; 
entrevistas preliminares; planejamento; condução dos atendimentos; conclusão 
diagnóstica; devolução do trabalho ao paciente e familiares; encaminhamento do 
mesmo, quando necessário, seja para psicoterapia, atendimento psiquiátrico, ou 
quaisquer outros encaminhamentos que se façam necessários; elaboração de 
relatório (BRAGA, et. al, 2012). 
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Na clínica o primeiro contato com o cliente é realizado através do telefone, 
quando o paciente ou responsável procura pelos serviços do psicólogo (BRAGA, et. 
al, 2012). Na perspectiva organizacional, quando se refere a diagnostico, ele pode 
se estabelecer por iniciativa do colaborador, departamento ou organização como um 
todo procurar o psicólogo organizacional para trazer a sua queixa (MOREIRA, 2008). 

As entrevistas preliminares variam conforme a linha teórica do profissional, 
mas todas possuem objetivo comum, proporcionar ao paciente um ambiente 
favorável a trazer outras questões para além da primeira entrevista (BRAGA, et. al, 
2012). Na psicologia organizacional as entrevistas podem ocorrer no formato de 
perguntas estruturas, abertas ou semiestruturados. Santos (1999) traz alguns 
modelos de ferramentas mais utilizadas como base para elaboração de perguntas. 
São eles: OCDQ- Escala de Clima Organizacional de Halpin e Croft; BOCI- Escala 
de Clima Organizacional de Payne e Pheysey; ACQ- Escala de Clima 
Organizacional de Scheneider e Barlett; OCQ- Escala de Clima Organizacional de 
Litwin e Stringer e Kolb – Escala de Clima Organizacional criada por Kolb. 

Braga et.al (2012), fala do planejamento do trabalho clinico realizado através 
das escolhas de técnicas a serem aplicadas pelo terapeuta podendo ser composto 
desde a escuta clínica a testes psicológicos. Para a organização, Moreira (2008) 
ressalta que antes de iniciar uma pesquisa é importante que todas as variáveis 
envolvidas no processo tenham sido analisadas, portanto o planejamento deve 
envolver: definição do público-alvo; formas de condução da pesquisa e quem 
conduzirá; os tipos de instrumentos para coleta de dados; formas de aplicação; 
tabulação dos dados; análise dos resultados e formas de divulgação.  

O processo de conceitualização clínica se estabelece após analise 
sistemática da vida do paciente, considerando o material coletado nas entrevistas, a 
depender de cada situação, ou seja, tudo que impacta no modo de funcionamento 
do paciente. (BRAGA, et. al, 2012). Após a aplicação da pesquisa realiza-se a 
tabulação dos dados e análise dos resultados. Nesta etapa se faz necessário 
estabelecer uma parametrização dos resultados e o processamento das 
informações. A conceitualização organizacional se estabelece após a análise dos 
dados quantitativos e qualitativos, que vão além de uma análise numérica. É 
importante que a área de Recursos Humanos faça conexões estratégicas com os 
princípios da empresa, como: missão, visão e valores. O planejamento estratégico 
também deve ser considerado neste momento e a cultura organizacional com suas 
crenças e pressupostos, ritos, rituais e cerimônias, histórias e mitos, tabus, heróis, 
normas e processo de comunicação são fundamentais para que no momento da 
análise dos dados os números ganhem sentido e contém os “sintomas” corporativos, 
estabelecendo uma aplicação e intervenção na organização. 

Os diagnósticos organizacionais se fazem a cada dia mais presentes nas 
empresas e, principalmente, no dia-a-dia do profissional de RH. É importante que os 
envolvidos prezem pelo sigilo e anonimato dos respondentes e que os participantes 
tenham um feedback após a mensuração dos resultados. Uma espécie de devolutiva 
diagnóstica com as propostas de intervenção 

 
5. CONCLUSÃO 
 

O diagnóstico de clima organizacional é uma ferramenta importante para 
tradução de sentimentos, emoções, engajamento, satisfação e as percepções que 
os colaboradores possuem dos locais de trabalho. Qualidade de vida e satisfação no 
trabalho são assuntos que permeiam as organizações. A revista Época divulgou 
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uma lista que compara a rentabilidade das ações das melhores empresas com o 
índice Ibovespa nos últimos anos. Segundo o autor, o resultado de ambos os 
estudos mostra que as melhores empresas para se trabalhar, ou seja, empresas 
com políticas internas que realmente se preocupam com o bem-estar e saúde dos 
colaboradores, são as mais rentáveis. Através do mapeamento de clima, podemos, 
em absoluto, estabelecer um paralelo entre a prática organizacional e clínica. 

A medida que consideramos as empresas como organismos vivos, em 
constante movimento, faz-se necessário o diagnóstico tanto quanto a um paciente 
em acompanhamento psicoterapêutico. Sabemos que os indicadores são diferentes 
entre as abordagens, assim como os diagnósticos, porém as premissas relacionadas 
a identificação de sintomas, aprofundamento histórico, escuta ativa, inter-relação 
comportamental, análise de contexto e definição diagnóstica, assemelham-se o 
suficiente para estabelecermos esse paralelo. O trabalho do psicólogo clínico visa 
auxiliar o paciente a melhorar a sua qualidade de vida e tornar-se mais funcional na 
sua rotina, tendo autonomia para lidar com as suas dificuldades e estabelecer os 
seus objetivos. Não obstante, as práticas adotadas pela psicologia organizacional, 
mais especificamente relacionadas a pesquisa de clima, tem por objetivo investir nos 
colaboradores. Trata-se de um jogo de ganha-ganha, as pessoas trabalham felizes, 
satisfeitas e realizadas e a empresa é beneficiada com qualidade de trabalho, 
produtividade e resultados. 
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PROCESSO DE ABERTURA DE UMA LOJA VIRTUAL 
 

Eliana de Almeida Moreira Melquiades1 
 
 
 

RESUMO 
 
O presente relatório é apresentado sobre como agir diante da abertura de um E-
commerce, visando o incentivo para o crescimento empresarial baseado na 
responsabilidade de como deve comportar uma pessoa que busca abrir o seu 
próprio negócio e almeja ter seus objetivos alcançados. O foco maior está em 
demonstrar a preocupação nas áreas financeira, de Custos e como não poderia 
faltar a responsabilidade da contabilidade para a loja virtual. Para abertura de uma 
loja online, este trabalho visa encorajar aquele que sabe o que quer, e busca ter um 
empreendimento de sucesso, sem esconder os riscos e as responsabilidade fiscal e 
tributária. Traçar metas, escolher qual tipo de plataforma a seguir, obedecer a 
legislação, pensar na comodidade dos seus clientes. Ajudar na importância de um 
bom planejamento é foco desse trabalho, ajudando ao futuro empresário a se 
conectar com a realidade desde o planejamento dos negócios até o funcionamento. 
As orientações aqui relatadas são como forma de construir uma sociedade mais 
convicta dos seus direitos e obrigações, pois a honestidade e caráter é definido em 
uma empresa através da visão, missão e valores na prática, não só da empresa, 
mas do seu empreendedor. 
Palavras-chave: Abertura de um e-commerce; Legislação; Planejamento tributário, 
fiscal, financeiro e contábil. 
 

ABSTRACT 

 
This report is presented on how to act in the face of opening an E commerce, aiming 
to encourage business growth based on the responsibility of how a person who 
seeks to open his own business and aims to achieve his goals should behave. The 
main focus is on demonstrating the concern in the areas of finance, costs and how 
the responsibility of accounting for the virtual store could not be lacking. For opening 
an online store, this work aims to encourage those who know what they want, and 
seeks to have a successful venture, without hiding the risks and the fiscal and tax 
responsibilities. Set goals, choose which type of platform to follow, obey the 
legislation, think about the convenience of your customers. Helping with the 
importance of good planning is the focus of this work, helping the future entrepreneur 
to connect with reality from business planning to operation. The guidelines reported 
here are as a way to build a society more convinced of its rights and obligations, 
because honesty and character are defined in a company through the vision, mission 
and values in practice, not only of the company, but of your entrepreneur.  
Key words: Opening an e-commerce; Legislation, Tax, fiscal, financial and 

accounting planning. 
 
 

                                                
1 Acadêmico do curso de Ciências Contábeis da Faculdade de Telêmaco Borba – e-mail: 

<eliana.almeida.75@hotmail.com>. 
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1. INTRODUÇÃO 

O descobrir e vivenciar coisas novas faz muito bem ao ser humano, esse 
choque de realidade o leva a interagir e encontrar-se consigo mesmo, seja qual for 
a sua história e onde quer chegar. Inovação, ousadia, busca por sobrevivência, 
satisfação é o que muitas vezes leva uma pessoa a empreender e tentar buscar o 
seu lugar no mundo, não importa os motivos que o leva a querer ser dono do seu 
próprio negócio, mas porém, se a escolha é essa, deve ser encarada com 
responsabilidade, seguir as normas e cumpri-las, para que não seja apenas uma 
fase de desperdício de tempo e dinheiro. 

O processo de  abertura de uma loja virtual é o  estudo maior deste 
trabalho, visa mostrar meios para montar uma empresa e tudo quanto envolve esse 
processo, para que ela seja aberta com as devidas orientações, desde 
documentação, estudo na área de atuação, análise de mercado, competitividade, 
marketing, questões financeiras, tributárias entre outros.  

É necessário entender a importância para tomada de decisão, bem como a 
de buscar meios para obter um negócio bem sucedido, planejar e traçar metas, e 
com responsabilidade cumprir as regras e normas para abertura dessa empresa, e 
a partir daí criar planos de ação.  

É preciso estudar os principais objetivos de uma empresa e consolidar as 
informações sobre desempenho das atividades empresariais e seus rendimentos, 
lembrar que nesse momento é preciso gastar tempo em encontrar soluções e 
respostas para minimizar custos, abordando as funções como: contabilidade, 
tributos, finanças, gestão de custos, gestão de riscos e tudo mais que envolve o seu 
projeto. 

E quando se trata de uma loja virtual é preciso dar uma atenção maior a 
questões como: plataforma, pagamentos e antifraude, segurança, marketing, 
logística e frete, pois estudando estes pontos é possível encontrar respostas para 
dar um diferencial ao seu comércio digital, bem como buscar vantagens para 
empreender e  gastar de maneira eficiente o seu capital nos seus investimentos, 
garantindo uma boa gestão dos negócios da empresa, desde a abertura até no 
desenvolvimento das suas atividades em geral. 

Hoje com a informatização, a abertura de uma empresa ficou menos 
burocratizada sabemos, porém mesmo assim é preciso destacar que em relação a 
tomada de decisão é preferível contar com ajuda de um profissional contábil, pois o 
ajudará em escolha como do regime a ser seguido, além do que, na legislação 
acontece mudanças a todo instante. Lafscontabilidade (2019) destaca o seu ponto 
de vista em contratar uma assessoria contábil que, de maneira geral, ajudará para 
tirar dúvidas, analisar diversos outros tipos de fatores antes de algumas decisões 
serem tomadas, e assegura que  profissionais contábeis são necessários para evitar 
erros, acertar em aspectos importantes e até aproveitar boas oportunidades.  

O intuito deste, é apresentar formas para iniciar um negócio sem esconder o 
que realmente espera um empreendedor que decida tomar essa decisão, sem se 
esquecer que seriedade está acima de tudo, com todos que envolver o processo do 
seu ramo escolhido. 

Por fim, é preciso uma análise do que realmente irá empreender, para ir de 
encontro com o sucesso, driblando as ameaças e fraquezas e colocando foco nas 
forças e aproveitando cada oportunidade surgidas ao longo das respostas 
encontradas, saber analisar no que vai investir e de que forma vai iniciar o seu 
projeto é objeto desse trabalho, trazendo informações e resultados práticos e 
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relevantes para ajudar o empreendedor a chegar a uma conclusão de que deve 
investir, porém com segurança, e assim levando fontes concretas para tomada da 
decisão correta e promissora. 

  
2. METODOLOGIA 

 A metodologia utilizada para o desenvolvimento do estudo em questão 
compreende pesquisa bibliográfica já analisados e/ou publicados por meios escritos 
e eletrônicos através de levantamentos, conhecimentos, Guia de e-commerce como: 
livros, artigos, página da WEB, código civil e entrevista. 
 Esta pesquisa foi iniciada para uma atividade do estágio com o seguimento de 
compreender a abertura de um negócio e suas devidas responsabilidades. 
 O Código Civil Brasileiro, o e-commerce Brasil, O guia de E-commerce da 
APADI e guia do Sebrae, foi muito utilizado para entender um pouco do processo 
para iniciar uma empresa, esses guias apresenta o passo a passo, que ajudou a 
concretizar esse trabalho. Contei também com uma ajuda de um amigo 
empreendedor através de uma entrevista via WhatsApp, por conta da pandemia, do 
covid-19, pois o empreendedor Lucas Maia mora em Londrina, achei necessário a 
contribuição de um jovem que aceitou dar seu depoimento e encorajar outros que 
assim optar por essa decisão, deixando relato de como iniciou seu negócio, como 
está vivendo até hoje, principalmente nas questões legais, com foco nas contábeis. 
 
3. DESENVOLVIMENTO 

 Hoje o comércio eletrônico tem sido uma atividade bem promissora para 
aquele que deseja empreender uma loja online, ou simplesmente, já possui uma loja 
física e quer usar dos meios virtuais para oferecer seus produtos ou serviços. Montar 
uma loja on-line é preciso preparação, conhecer muito bem o seu produto, saber 
especificar o valor da sua mercadoria, escolher a plataforma certa e entender um 
pouco da tecnologia, seguir normas e cumprir a lei para todos os trâmites legais, são 
alguns dos passos para quem deseja realmente embarcar no mercado digital com 
uma certa segurança, além de estar muito competitivo, requer conhecimento na área 
para conseguir se manter. 

Gonçalves (2017, p.126) define que “(E-commerce) trata do comércio 
eletrônico de empresas e consumidores, ou seja, da compra e venda de produtos ou 
serviços pela rede de computadores”. Esse meio de comércio tem atraído um 
público plausível e consequentemente conquistado cada vez mais o mercado, 
atingido grandes faturamentos, e fazendo crescer a economia do país, porém ao 
buscar essa opção de negócio o empreendedor precisa encontrar os meios legais 
para regularização da sua empresa, pois ao contrário do que muitas pessoas 
pensam, estar em conformidade com a lei te dá realmente direitos e vantagens 
competitivas no mercado. 

O Código Civil brasileiro no Art. 967 estabelece que: “É obrigatória a inscrição 
do empresário no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, antes 
do início de sua atividade”. Para a formalização de uma loja virtual assim como uma 
loja física é necessário atender todos os requisitos previstos em lei, pois ambas 
funcionam da mesma forma.  

 
3.1 ABERTURA E REGULARIZAÇÃO DE UMA EMPRESA 

Valentina e Corrêa (2019, p. 28) assegura algumas regras para a abertura do seu 
empreendimento e direciona que: 
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Embora a abertura de uma empresa seja efetuada pelo escritório contábil 
com a assessoria de um advogado, é importante que o empreendedor 
entenda quais são as etapas básicas da abertura de uma empresa, 
possibilitando entender quais registros deverão existir e a quais órgãos 
governamentais sua empresa estará sujeita. Por melhor que seja a 
assessoria para abertura de uma empresa, é recomendável que o 
empreendedor tenha esse conhecimento, pois ele será considerado 
administrador e o responsável jurídico pela empresa constituída 
(VALENTINA, CORRÊA. 2019 p.28). 

O código Civil instituído pela Lei 10.406 (2020) aprovada em 10 de janeiro de 
2002 no art. 966 “Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade 
econômica organizada para produção ou a circulação de bens ou de serviços”. 
Observe que se não houver a formalização da empresa fica inviável empreender. 
Para (Guilherme Reis) “loja virtual.com”, “A contabilidade para o e-commerce inicia 
quando o empreendedor abre sua empresa e realiza o registro do CNPJ, na junta 
comercial e na prefeitura de seu município, e segue dando uma dica, que com o 
CPF é possível vender online, porém com o CNPJ existe diversos benefícios a mais 
como: emitir notas fiscais, fazer financiamentos, empréstimos, entre outros. 

 
3.2  ESCOLHER O REGIME TRIBUTÁRIO E ENQUADRAMENTO JURÍDICO 

Existem muitas modalidades para se cadastrar como pessoa jurídica, é 
preciso fazer essa escolha pensando naquilo que realmente vai atender as 
necessidades do seu negócio. Padoveze (2017) fala sobre as formas de 
enquadramento: I) Simples Nacional, II) Lucro Presumido, III) Lucro real e IV) Lucro 
arbitrado. E o enquadramento tributário menos oneroso poderá variar de acordo com 
a atividade econômica da empresa, o porte, o gasto com empregados, a margem de 
lucro, ou giro do estoque etc. para a escolha do melhor enquadramento, é 
necessário realizar um planejamento tributário, na visão de Padoveze (2017). 

Para (Guilherme Reis) loja virtual.com, o “Lucro presumido e Lucro Real  
atende as empresas que tem um faturamento de até R$ 78 milhões por ano, cujas 
alíquotas e tributações são definidas pela Receita Federal, porém, a maioria dos e-
commerces de pequeno e médio porte se enquadram no MEI e consequentemente 
no Simples Nacional”. 

 Empreendedor individual (MEI) - Foi criado em 2018, com uma carga 

tributária reduzida para atrair os trabalhadores informais e facilitar o 
empreendedorismo. Mesmo que as taxas de impostos e a burocracia 
para abrir uma loja é imensa, vale a pena estar em conformidade com 
a Lei, pois com certeza o investimento compensa o lucro. 
 

PADOVEZE (2017) define empreendedor individual como: 
 

É a pessoa física que trabalha por conta própria e que se legaliza como 
pequeno empresário. Foi regulamentada pela Lei Complementar n. 128, de 
19/12/2008, na tentativa de fornecer condições tributárias especiais para a 
legalização do trabalhador informal. A razão social do MEI será o nome 
completo do empreendedor seguido de seu CPF. O MEI será enquadrado 
no Simples Nacional, contudo estará isento dos tributos federais (IR, PIS, 
COFINS, IPI e CSLL). Pagará apenas um valor fixo mensal (atualizado 
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anualmente de acordo com o salário mínimo), que será destinado para 
custear a Previdência Social, o ICMS e/ou o ISS. (PADOVEZE, 2017, P.32).  

 

O MEI estará dispensado de emitir nota fiscal nas vendas via e-commerce 
para consumidor pessoa física, porém estará obrigado à emissão quando o 
destinatário da mercadoria ou serviço for cadastrado no CNPJ, salvo quando esse 
destinatário emitir nota fiscal de entrada (art. 97 da Resolução CGSN nº 94/2011)” 
(SEBRAE, 2016, p.7), porém é preciso saber que mesmo sendo dispensado de 
emitir nota fiscal, deve adquirir mercadorias com documento fiscal, além do mais, 
adotam esse regime os empreendimentos que apresentam um faturamento de até 
81 mil por ano, e o registro do CNPJ é feito no portal do empreendedor, que logo em 
seguida o número deverá ser regularizado na prefeitura.  

 

 Simples Nacional - As empresas que adotam esse Sistema têm a 

vantagem de ficar isentas de escrituração contábil comercial para fins 
fiscais, além disso nesse modelo de tributação as empresas pagam 
impostos a depender do seu tamanho, faturamento e atividade 
exercida, a cobrança varia entre 4,5% até 16,93 %. Para saber quanto 
pagará nesse, é preciso aplicar adequadamente a porcentagem à sua 
loja virtual em cima do seu rendimento, ou seja, o que conseguiu 
faturar no ano. 
 

Crepaldi e Crepaldi (2019) descreve o Simples Nacional como: 
 

Um regime unificado de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos, 
aplicável às microempresas e empresas de pequeno porte, previsto na Lei 
Complementar n. 123/2006. A empresa que aderir ao Simples desfruta da 
vantagem de recolher quase todos os tributos (federais, estaduais e 
municipais) mediante um único pagamento, calculado sobre um percentual 
de sua receita bruta. O tratamento diferenciado para microempresas e 
empresas de pequeno porte é um mandamento constitucional, previsto em 
pelo menos dois dispositivos da Constituição Federal de 1988 (CF) 
(CREPALDI E CREPALDI, 2019, P. 349). 

 

 A escolha certa para começar um negócio é um dos principais fundamentos 
para que seu empreendimento dê um salto, e fazer a opção pelo Simples ajuda a 
iniciar seu negócio sem muitos impostos, sobra tempo e dinheiro para aumentar as 
vendas e tem a vantagem de recolher quase todos os tributos em um único 
pagamento.    
O manual do SEBRAE (2016, p.6) esclarece que:  
 

O comércio varejista e atacadista de bens pode optar pelo Simples 
Nacional. Nos casos das atividades de e-commerce que há marketplace, ou, 
prestadores de serviços que apenas disponibilizam ambiente virtual para 
vendas de terceiros, e atividade de intermediação de negócios é vedada 
para opção de Simples. (artigo 17, XI, da Lei Complementar nº 123/006) até 
31/12/2014, devendo então optar pela tributação com base no lucro 
presumido ou lucro real. Porém “A Partir de 01/01/2015, a entrada em vigor 
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da Lei Complementar nº 147/2014, essa restrição deixa de existir 
permanecendo apenas vedação da opção em função do faturamento 
(máximo de R$ 3.600.000,00). O percentual no caso de serviços de 
intermediação de negócios, vai variar de 16,93% a 22,45% (anexo VI, novo 
em relação à Lei complementar nº 123/006)”. (SEBARAE, 2016, p. 6) 

 O autor acima citado coloca o seu entendimento no Simples Nacional com 
base na Lei para as empresas como um todo, e o Sebrae conceitua o Simples 
Nacional com base na Lei complementar também, porém tendo foco maior na 
escolha do regime para o ambiente virtual e uma lei mais atualizada. 

 Para um negócio online não importa o local, os impostos são cobrados 
automaticamente, é preciso que a contabilidade para e-commerce acompanhe todo 
o processo. Cada localidade apresenta taxas diferenciadas e por isso é preciso ficar 
atento e buscar conhecer as leis impostas para os tipos de serviço, bem como 
estudar atentamente todas os impostos afixados para cada item que comercializa, 
pois estar informado e aplicar a alíquota certa para cada produto ofertado para 
venda é de suma importância.  
 O Decreto 7.962 de 2013, regulamenta a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 
1990, trata sobre a contratação no comércio eletrônico, orientando dos cumprimento 
e não cumprimento das atividades do comércio virtual, com isso é necessário ficar 
atento a todas as regras definidas para loja online.  
 Baseada nessa lei, Leonardo Vergani (2013) (E-commerce Brasil) enumerou 
pontos na sua visão a ser seguido: como: Informar dados da empresa no rodapé das 
páginas da loja vista: CNPJ/CPF, endereço, nome da empresa (ou do vendedor), 
Discriminar despesas adicionais, como frete e seguro; Atendimento ao consumidor – 
todo lojista deve oferecer pelo menos um canal de atendimento para os clientes; 
Direito de arrependimento em 7 dias para troca do produto, se o produto for um bem 
não durável, o prazo para troca é de 30 dias. Se for um bem durável, é de 90 dias. 
(DECRETO 7.962, 2013 grifo nosso.) 
 Vinicius Guimarães (escola de E-commerce, 2020) em seu artigo online diz 
que os custos mensais do MEI serão com relação ao ICMS e ao ISS. O ICMS com 
relação ao transporte, comércio e indústria, o ISS sobre prestação de serviços. O 
DAS (Documento de Arrecadação simplificada) também é preciso ser pago, e fica a 
taxa de 5% sobre o salário mínimo. 
 

3.3 PLANEJAMENTO FINANCEIRO 

 Empreender é um sonho de muitas pessoas, porém para outras o 
empreendimento chega apenas por falta de oportunidade de emprego e acaba 
encontrando ali um meio para o seu sustento. Contudo não basta apenas criar uma 
loja, seja ela física ou virtual, e achar que vai sair vendendo sem um bom 
planejamento financeiro, o mercado anda muito competitivo e é preciso buscar a sua 
forma de empreender e buscar os elementos certo para o seu tipo de negócio. 
Muitas empresas por falta de uma boa administração financeira fecham suas portas 
muitas vezes até mesmo no início das atividades. 
 Para Guilherme Reis em seu artigo (Contabilidade para e-commerce) “É 
preciso acompanhar toda movimentação financeira do negócio virtual pois 
rentabilidade é necessário para o sucesso do negócio. 

Para Bazoli e Santos (2013, p.61): 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8078.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8078.htm
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Um planejamento financeiro eficiente e eficaz aparece na ocasião de se 
expor os diferentes projetos de investimentos, bem como seus pontos 
positivos e negativos e, de demonstrar o conjunto de ações para captação 
de recursos disponíveis no mercado. Esse planejamento financeiro abre a 
visão da empresa para um contexto amplo, com diferentes ângulos, 
permitindo dessa forma a melhor tomada de decisão quanto ao tipo e 
aumento de captação de recursos. (BAZOLI E SANTOS, 2013, p. 61). 

 Considerando o financeiro do e-Commerce quanto aos pedidos de compra 
dos clientes APADI (2013, P. 68) orienta: “É importante que a plataforma esteja 
integrada ao sistema de faturamento da loja virtual para dar agilidade e melhorar a 
administração das informações. Outra questão importante é que o atendimento 
tenha acesso às informações de faturamento para poder dar suporte rápido ao 
cliente”. 
 Em se falando de financeiro nas vendas online não poderia faltar o sistema 
Gateway, que é vinculado com a plataforma do comércio eletrônico ou não. O guia 
de E-commerce APADI (2013) define Gateway de pagamentos como: 
 

Um sistema que se comunica com os bancos para processar os 
pagamentos feitos pela plataforma de e-commerce. Muitas plataformas 
oferecem seu próprio gateway de pagamentos, que devem ser 
homologados juntos às instituições financeiras. Tanto nos casos de gateway 
próprios da plataforma quanto nos casos terceirizados, os custos não estão 
inclusos na plataforma e devem ser previstos no orçamento, como custos 
variáveis, uma vez que representam um valor sobre cada venda feita na loja 
virtual. (APADI, 2013, p.69).  

 Os Gateways de pagamento fazem a ponte entre a loja e as instituições 
financeiras responsáveis por processar os pagamentos realizados pelos clientes. 
Hoje, grande parte das vendas online é feita na modalidade de cartão de crédito e 
também por boleto bancário. Ambas as modalidades necessitam de confirmação 
rápida, por parte da instituição, já que a agilidade nas compras é um diferencial do e-
commerce (FRENET GATEWAY DE FRETES). 
 
De acordo com Bazoli e Santos (2013, p.4): 

A administração financeira é uma ferramenta utilizada para controlar da 
forma mais eficaz possível os meios viáveis para obtenção de recursos para 
financiar operações e atividades da empresa, visando sempre o 
desenvolvimento, evitando gastos desnecessários, desperdícios, ou seja, 
observando os melhores meios para condução financeira da empresa. 
(BAZOLI e SANTOS 2013, P.4) 

Nesse pensamento, realmente é preciso que o empreendedor faça uma boa 
análise e planeje seu negócio de forma segura,  rezatti (2017) afirma “O orçamento 
é o plano financeiro para implementar a estratégia da empresa para determinado 
e ercício. É mais do que uma simples estimativa, pois deve estar baseado no 
compromisso dos gestores em termos de metas a serem alcançadas” ( REZATTI, 
2017, p. 41).  
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A partir desse conceito pode-se dizer que o orçamento garante que o 
empreendedor cumprindo esse plano, tenha boas chances de alavancar no 
mercado, fazendo uma elaboração geral com determinação de quantidades de 
quanto vender, definir preços e impostos que recai sobre cada um dos produtos 
ofertados, e a partir daí controlar seus gastos em seus relatórios financeiros 
considerando desde os gastos para abertura da empresa.  
 
3.4 PLANEJAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO  

 
A tributação para o comércio eletrônico é o mesmo do físico não há 

diferenças quanto à carga tributária, é preciso estar atento a todas as taxas para que 
não pague multas excessivas sem necessidade, que por sinal pode influenciar no 
seu planejamento administrativo e financeiro, nesse momento principalmente no 
início dos negócios é preciso ficar atento a tudo que possa causar problemas mais à 
frente e  desestruturar o seu investimento inicial.  

Valentina e Corrêa (2019) dá um direcionamento de como agir em relação ao 
planejamento e a gestão fiscal tributária:  

 

É recomendável que se dedique aos aspectos fiscais e tributários de um 
empreendimento a mesma atenção e o mesmo tempo que foram 
despendidos na implantação da atividade principal da empresa. Se o 
empreendedor não for eficiente na execução do objeto principal da 
empresa, que se resume na venda dos bens e/ou serviços pretendidos, ele 
não terá lucro suficiente para justificar todo investimento no capital social da 
empresa e também todo esforço e trabalho empreendidos no negócio. Da 
mesma maneira, se o planejamento e a gestão fiscal e tributária do negócio 
não forem eficientes, podem tornar o preço do produto ou serviço não 
competitivo, além de a empresa correr o risco de ficar presa em um 
enquadramento tributário inicial que, ao aumentar o faturamento além de 
certo limite, passará a absorver maiores custos tributários, inviabilizando o 
seu crescimento. (VALENTINA E CORREA, 2019, p. 33). 

É preciso conhecer todas as formas de tributação que seu comercio eletrônico 
está sujeito, assim não terá surpresas quanto ao fisco, a declaração de imposto de 
renda é um dos exemplos que envolve preparação, organização, informação sobre 
prazos, envolvimento com recibos e documentos necessários que envolve esse 
processo. Abrir um e-commerce é necessário seguir todas a as orientações 
tributárias impostas, ter regularidade fiscal e uma empresa com uma boa saúde 
financeira, tem uma boa possibilidade ter êxito em seus negócios, obtendo assim 
uma lucratividade esperada. 

 
3.5 PONTOS CONSIDERADOS IMPORTANTES PARA MONTAR UMA LOJA 
VIRTUAL 
 

No artigo do E-commerce Brasil, Leonardo Vergani (2013) mostra pontos 
importantes de como montar uma loja virtual passo a passo e quais os pontos 
precisa focar para ter uma loja de sucesso. Os principais pontos de atenção que ele 
enfoca è: plataforma, pagamentos e antifraude, segurança, marketing, logística e 
frete.  

A plataforma é um dos primeiros passos a ser tomado segundo Vergani para 
quem pretende abrir uma loja virtual, pois tem uma importância muito grande para 
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esse seguimento, é a essência da loja, servirá para atender as suas necessidades 
seja num longo prazo ou no início da abertura do seu negócio, essa plataforma é de 
costume ser trocada a cada três anos;  

Outro ponto importante é quanto à escolha da opção de pagamento que é 
essencial para ajudar a manter sua loja de pé, gateways, intermediadores de 
pagamentos e integração direta são as opções, é necessário estudar cada uma 
delas para não sair no prejuízo e perder as vendas; 

O sistema Antifraude é uma das preocupações no que diz respeito a 
recebimentos na internet, esse é um tema bastante importante para quem pretende 
investir e quer manter seu negócio seguro e rentável;  

O marketing é considerado um meio de buscar novos clientes para sua loja 
virtual, através da criação de um bom conteúdo para chamar atenção de todos que 
visitar sua página, é necessário um bom investimento. No entanto para esse fim é 
preciso criar uma conta nas redes sociais e fornecer assuntos relevantes para seus 
clientes, o E-mail Marketing é considerado o melhor canal de vendas de loja virtual.  
Segundo Vinicius (Escola de Ecommerce) o e-Mail marketing é uma forma de 
comunicação entre pessoas e seu público alvo por meio de mensagens. Se tornou 
uma das melhores ferramentas de vendas e fidelização de clientes;  

Outra preocupação no e-commerce é a logística e Frete, é preciso trabalhar 
para deixar sua marca positiva. O cliente precisa fazer sua compra e obter seu 
produto de forma segura, no entanto é preciso estudar a melhor forma de enviar o 
seu produto visando segurança e economia, deixando seu Cliente satisfeito e aberto 
para novas compras e para posterior divulgação da sua loja. 
 
3.6 LOJA FÍSICA OU VIRTUAL, QUAL MELHOR OPÇÃO? 

 Na hora de abrir uma loja, surge muitas dúvidas, qual empresa devo abrir? e 
quando já se tem o ramo de atuação, onde vou vender meus produtos? são 
perguntas recorrente que é preciso muito estudo para encontrar respostas, pois 
assim será mais fácil desenvolver o seu negócio. Estudando vantagens e 
desvantagens e as diferenças que os tipos de venda oferecem, fica mais fácil 
discernir e optar pelo que mais  atrai ou que tenha mais afinidade, porém caso ainda 
tenha dúvida, o blog bleez.com.br (2017) aponta semelhanças e diferenças entre 
esses dois seguimentos de venda que pode ajudar nessa escolha: 
 

 No atendimento ao cliente em uma loja virtual a preocupação é menor, 
pois basta as descrições dos produtos claro e objetivo disponíveis para o 
cliente, já na loja física é preciso chamar um vendedor para explicar os 
detalhes dos produtos.  

 Quanto a localização na loja física precisa ser um lugar de fácil acesso e 
na virtual só é preciso fazer uma boa divulgação para chamar atenção 
dos clientes quando necessitar do seu produto ou serviço. 

 Na busca pelos produtos tanto em uma forma ou em outra é preciso 
deixá-los bem visualizados, fáceis de encontrar, é preciso ser trabalhado 
para que o cliente fique satisfeito ao buscar o produto que deseja.  

 Quanto ao alcance é maior o de uma loja virtual, pois pode ser acessado 
no mundo todo e a física apenas na própria cidade e nas circunvizinhas.  

 E em relação a investimento em divulgação a loja física sendo numa 
avenida no centro por exemplo, ela já consegue atrair seus clientes, 
porém a virtual tem que gastar um pouco mais, principalmente no início 
dos negócios, mas mesmo assim talvez não seja tão mais caro esse 
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investimento, pois a física também deverá investir em vitrines e 
decoração. Assim vai depender de como vai começar seu negócio e da 
atuação, levando em conta se pequeno ou de grande porte.  

 Também deve ser levado  em conta os custos para manter o ponto de 
venda, o que obviamente vai ser caro comprar um local ou manter uma 
aluguel de uma loja física em um lugar privilegiado, em se falando da loja 
online é possível mantê-la funcionando com o aluguel ou comprando o 
desenvolvimento de uma plataforma e pagando uma mensalidade 
combinada. 

 Quanto à segurança é preciso ter cuidados, tanto uma loja física com o 
seu ponto de venda, e o e-commerce precisa investir com segurança dos 
dados dos clientes e de cartões. As fraudes é uma preocupação dos dois 
lados, principalmente quando envolve cartão de crédito, porém o risco 
com certeza é maior no comércio eletrônico, pois as vendas acontecem 
sem a necessidade do uso de senha. Mas existem sistemas antifraude 
que são ferramentas que atua nesse segmento.  

 Na hora das vendas a loja virtual podemos dizer que tem um custo inicial 
mais baixo, não precisa de vendedores, apenas um gerente que cadastre 
o produto, receba os pedidos e envie para o endereço escolhido pelo 
cliente. No comércio físico, precisa de vendedores, caixa e um gerente no 
mínimo, sendo , esse é um dos fatores que contribui para fazer a escolha 
online, sem contar que as vendas funciona 24 horas por dia, enquanto a 
física se for funcionar todos os dias, gastaria um valor absurdo. (LAHISLA 
VILAR, 2017, grifo nosso). 
 

 Em resumo a  loja virtual tem a vantagem de uma loja física em vários 
quesitos, e uma delas a localização,  a loja virtual tem a oportunidade de oferecer 
seus produtos para milhares de pessoas que passeia pela internet a todo momento, 
todos os dias, 24 horas, podendo assim conquistar clientes em qualquer lugar do 
mundo e a qualquer hora. A escolha depende do tipo a qual quer iniciar seu 
comércio, é preciso ser estudado, analisado e fazer a escolha que mais corresponda 
a realidade de cada um. 
 

3.7 ENTREVISTA  

Aqui segue os relatos de uma entrevista feita com um empreendedor de uma 
loja digital. Entrevista essa, que foi feita via WhatsApp, até porque nesse momento 
de pandemia que estamos vivendo do COVD-19, temos que respeitar as normas 
impostas, tanto pela nossa saúde, quanto respeitar o direito do outro.  

Foi entrevistado o empreendedor Lucas Maia da Costa, que mora em 
Londrina, dono de uma loja virtual, com o ramo de atuação – Casa e Decoração. 

Foi perguntado a ele  o porquê da escolha desse ramo de loja online -  então 
ele respondeu - Aconteceu, já trabalhava com fotoshop e CorelDraw, e uma das 
partes mais importantes para ter uma loja virtual é você ter a própria mão de obra, 
principalmente  para quem não tem muito dinheiro para começar, então se você já 
souber fazer parte do trabalho, já é uma boa forma para  você  economizar e facilitar 
na hora de abrir a loja, então  disse que era a forma mais fácil que tinha no 
momento, para poder ter uma renda, e já  considerava ter uma vantagem, que era o 
conhecimento do negócio. 

Iniciou sua loja com o cadastro no Regime MEI – Microempresário individual 
e assim quando sua loja foi crescendo a regulamentação da sua empresa, 
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ultrapassando o limite de 81 mil mudou para Limitada. A sua empresa é do Simples 
Nacional, e a porcentagem paga fica em torno de 3 e 4%. Utiliza três plataformas- 
Nuvem Shopping, Loja integrada e o e-commerce wordpress.com, o que dá a ele 
mais vantagens para apresentar seus produtos e consequentemente vender mais. 

Segundo Lucas no início não foi fácil, no quesito capital, porém essa 
vantagem de entender do negócio o ajudou bastante. Ele tem um contador e diz que 
uma das vantagens de ter esse profissional cuidando dos seus negócios é não ter 
preocupação fiscal, pois a contabilidade resolve tudo para ele. 
 Desejo a Lucas todo sucesso e a todos que desejarem ingressar nesse 
segmento dos negócios bons estudos e boa sorte! 
 
4. CONCLUSÃO 

Diante de todo assunto estudado nesta pesquisa conclui-se que na hora de 
abrir um comércio é necessário identificar aquilo que condiz com a sua realidade, 
tanto na escolha de uma loja física ou online, é preciso estudar as vantagens e 
desvantagens de cada uma e buscar a melhor opção para a sua realidade em todos 
os requisitos. Saber diferenciar uma loja física de uma loja virtual pode ajudar na 
escolha do seu negócio, por isso é preciso muito estudo. Depois que fazer a 
escolha pelo negócio digital, é necessário planejar, estudar e ter dados necessários 
do ramo de atividade que quer iniciar nesse mercado, é preciso registrar seu 
negócio para que seja considerado um empreendedor. 

Abrir uma loja digital tem sido sim um verdadeiro desafio para muitos, é 
preciso seguir orientações assim como a loja física é necessário, estudar tudo que 
faz parte do processo, as melhores formas de investimento, confrontar os custos, 
observar e seguir as orientações da legislação como aponta os autores. 

Na parte financeira é importante ter o capital para investimento, e em se 
tratando do online não só para compra de produtos mas também merece uma 
atenção na parte de marketing, divulgação para conhecimento do seu comércio é 
um fator primordial nesse tipo de negócio, também ter um capital de giro para que 
assim a empresa tenha a possibilidade de continuar seus negócios sem precisar 
buscar financiamento, o que para os iniciantes no mercado é muito perigoso, 
podendo a empresa não resistir caso deixa de receber os proventos esperados.  

Logo, é preciso registrar todos os gastos mensais juntamente com as 
despesas que tiveram com os trâmites legais para abertura da sua loja virtual. 
 Gostar do que faz antes de tudo, ainda é a melhor opção para se abrir uma 
loja virtual, mas nem sempre é o que acontece, uns iniciam por amor, outros por falta 
de opção. As duas modalidades são válidas, porém, seja qual for a sua escolha é 
preciso ter responsabilidade e buscar meios de atuar de forma legal e assertiva para 
que não fique pelo caminho e perca todo o seu capital investido. 

Para concretizar esse sonho de ser empreendedor, seja ela por opção de 
investimento ou por meio de sobrevivência, como é, o que estamos vivendo 
atualmente no Brasil e no mundo por causa da Pandemia do COVID-19, é preciso 
buscar opções porém, o que as pesquisas encontradas deixa claro é que, saber 
realmente  lidar com todas as burocracias, ter a capacidade de entender o processo 
como um todo e ter ciência de fazer o que é certo, é a melhor  decisão para 
administrar um negócio de forma promissora, seja qual for o ramo da atividade 
escolhida.  

Concretamente não se pode dizer que o futuro está certo, porém com 
planejamento, estudo e análise, as chances de eliminar incertezas é grandiosa. 
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RESUMO 

 

O relato apresentado a seguir foi desenvolvido com base nas experiências 
vivenciadas durante o período do primeiro semestre da disciplina do Projeto 
Integrador I, e tem por finalidade evidenciar a importância da integração teórica com 
a prática, preparando os acadêmicos dos cursos de Ciências Contábeis e 
Administração para o mercado de trabalho. O trabalho apresentado, sob orientação 
da professora Verlaine Lia Costa, em parceria com mentores, teve como principal 
desafio fazer os discentes criarem suas próprias startups.  
 
Palavras-chave: Aprendizagem; Educação Infantil; Startup 
 
 

ABSTRACT 

 
The following report was developed based on the experiences lived during the period 
of the first semester of the discipline of Project Integrator I, and aims to highlight the 
importance of theoretical integration with practice, preparing academics of 
Accounting and Administration courses for the labor market. The work presented, 
under the guidance of Professor Verlaine Lia Costa in partnership with mentors, had 
the main challenge of making students create their own startups 
 
 
Key-words: Learning; Child education; Startup 

 
 
1. INTRODUÇÃO 

A realização de projetos semestralmente traz ao discente experiência em solucionar 
conflitos, saber trabalhar em grupo, pensar em soluções criativas e inovadoras e, 
principalmente, poder criar experiência na sua futura área de atuação. Estar em 
contato desde o início da faculdade com problemas reais e que serão vistos 
diariamente na vida profissional, possibilita que o discente se sinta mais seguro e 
capaz, pois dentro da instituição ele conta com o auxílio e direcionamento de 
professores. Dessa forma, depois de formado, quando em contato com o mercado 
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de trabalho, terá uma bagagem de experiência maior se comparado a aquele 
indivíduo que só aprendeu a teoria, não tendo a oportunidade de colocar em prática 
os aprendizados oferecidos pela IES ainda enquanto cursava o ensino superior.  
Projetos semestrais intitulados como "Projeto Integrador" são caminhos para que os 
alunos busquem soluções para problemas reais da comunidade. A execução desses 
projetos desenvolvida ainda dentro da Instituição de Ensino Superior (IES) possibilita 
ao discente realizar a integração entre teoria e prática. Isso porque, durante esses 
projetos, os alunos devem usar seu conhecimento teórico para solucionar de forma 
práticas demandas existentes na comunidade (DAVEL, 2019). 
 Durante o desenvolvimento deste projeto foi possível colocar em prática os 
conteúdos apresentados nas aulas e inferir que é possível a criação de uma startup 
como prática no ensino do projeto integrador, tornando o aluno mais capaz e 
confiante para enfrentar o mercado de trabalho. 
 
 
2. METODOLOGIA 

 Para a realização do projeto Aprendizagem 360º - Escola VR, desenvolvido 
pela equipe, foi utilizada a seguinte metodologia: 

a) Ainda em sala de aula tradicional, por meio de uma dinâmica que 
distinguia a personalidade, foram divididos os grupos e, como regra, todos os 
integrantes deveriam ter características de personalidade diferentes entre si. Esta 
equipe formada serviria para todos os trabalhos desenvolvidos dentro da disciplina;  

b) Com o advento da Covid-19, que resultou na pandemia, as aulas 
passaram a ser ministradas de forma online, o que em momento algum deixou de 
ser interessante; pelo contrário, instigou a equipe a reforçar a interação e dedicação 

a cada assunto abordado; 
c) Através destas aulas a equipe foi adquirindo conhecimento para 

desenvolver competências que seriam requeridas para desenvolver o projeto, como 
o Design Thinking, MVP, Canvas e o Pitch, por exemplo; 

d) Posto o desafio para desenvolver uma startup voltada para a área de 
educação, aliando a teoria à prática, empenhou-se em pesquisas e leituras reflexivas 
sobre os modelos de ensino ofertados durante a pandemia; 

e) Desenvolveu-se a Startup Aprendizagem 360º- Escola VR, a qual foi 
apresentada para uma banca avaliadora, como trabalho de conclusão do semestre.  

 
3. ANÁLISE E DISCUSSÃO 

Em decorrência da pandemia, as escolas, tanto da rede pública quanto 
privada, suspenderam suas atividades obedecendo aos decretos que foram 
instaurados pelo poder público como medida preventiva à disseminação da doença. 
Desta forma, em substituição às aulas presenciais, as instituições de ensino se 
utilizaram de outros meios para promover o ensino, como o uso das aulas por 
videoconferência, recursos como aulas a distância por meio da internet e ainda 
algumas escolas passaram a sugerir que os pais, ou responsáveis de estudantes 

menores de idade, busquem o material ou atividades impressas na escola. Segundo 
informação do portal da UNESCO, “a maioria dos governos em todo o mundo fechou 
temporariamente as instituições educacionais na tentativa de conter a propagação 
da pandemia COVID-19. Esses fechamentos em todo o país estão afetando 
centenas de milhões de estudantes. Vários outros países implementaram 
fechamentos localizados, afetando milhões de alunos adicionais.”  
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Esta situação anômala gerou transtorno dos mais variáveis possíveis: 
Instituições que tentam se adaptar para garantir que o aluno tenha o mesmo 
aprendizado ainda que a distância; alunos que reclamam pela falta de concentração 
nas aulas por não ter um ambiente adequado e propício à aprendizagem; pais que 
sofrem por não ter a didática necessária para instruir o filho; a falta de recurso 
tecnológico à disposição; e ainda a metodologia pouco eficiente utilizada torna a 
aprendizagem pouco atrativa, enfadonha e até frustrante. A pesquisa “Educação não 
presencial”, realizada pelo Datafolha, a pedido do Itaú Social, Fundação Lemann e 
Imaginable Futures, mostrou que, em maio, 74% dos estudantes das redes 
municipais e estaduais estavam recebendo algum tipo de atividade para fazer em 
casa. Entre os alunos do ensino médio, esse número chegava a 85%. 

 Posto isto, a equipe foi desafiada pela professora Verlaine com a seguinte 
pergunta: “Como as novas tecnologias ou as novas ferramentas digitais podem 
contribuir com a educação reduzindo os impactos da Covid-19 na sociedade?” 
 
3.1 DESAFIO 

 Diante desta realidade, a equipe orientada pela professora consentiu em 
utilizar as ferramentas assimiladas em aula para desenvolver uma startup. O que 
ampliou o conhecimento sobre o mundo delas foi a aplicação de um trabalho, no 
qual a professora pediu que cada equipe escolhesse uma startup que obteve 
sucesso e apresentasse aos demais colegas da turma. Isso fez com que a equipe 
mergulhasse em pesquisas e artigos relacionados com este tipo de empreendimento 
para atingir o objetivo do trabalho. Todo o processo de pesquisas e as aulas 
apresentadas de forma online agregaram saberes que mais tarde serviriam para por 
em prática a startup escolhida pela Excellence – nome dado à equipe de trabalho, o 
que também foi uma atividade.    
 
3.2 ETAPAS 

 As etapas foram desenvolvidas seguindo um passo a passo predefinido pela 
instrutora. Alguns deles se deram através de preenchimentos de formulários do 
Google, outros foram tarefas divididas entre os integrantes para a construção em 
conjunto.  

A inscrição da equipe se deu a partir da metade do semestre, momento em 
que a equipe já estava entrosada e com base nos conhecimentos adquiridos poderia 
dar o pontapé inicial ao projeto. Foi preenchido um formulário com o nome da 
equipe, e-mail, nomes e data de nascimento de cada integrante.  

O segundo passo foi o desenvolvimento do Design Thinking. “Design Thinking 
é uma abordagem antropocêntrica para inovação que usa ferramentas dos 
designers para integrar as necessidades das pessoas, as possibilidades da 
tecnologia e os requisitos para o sucesso dos negócios”, conceitua Tim Brown, 2010. 
Para Gisela Blanco, jornalista mestre em Business Innovation pela University of 
London, 2015, Design Thinking é uma forma de resolver problemas, desenvolver 
produtos e pensar projetos baseada no processo cognitivo que os designers usam. 
Desse modo, entende-se que o Design Thinking é um processo criativo que busca 
soluções inteligentes utilizando-se da empatia e interatividade para proporcionar 
uma melhor experiência ao usuário.  

Para realizar este trabalho de criação com perspectiva no cenário atual, 
através de reuniões online numa espécie de brainstorming foi abordada a situação-
problema e feita uma exposição de ideias entre a equipe. Segundo Charles Prada – 
sócio consultor da Euax Consultoria e Outsoucing Elevação de performance 
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corporativa, 2018, o brainstorming (“tempestade de ideias”, em tradução literal) é 
uma técnica de ideação que tem como objetivo gerar um grande volume de novas 
ideias. A técnica se baseia em princípios como foco em quantidade, ausência de 
críticas às ideias e combinação de ideias. Sendo assim, o grupo decidiu criar um 
sistema de ensino digital acessível para crianças de 05 a 12 anos, reunindo funções 
práticas, interativas e atrativas com o uso da tecnologia de imersão em realidade 
virtual para o aprendizado do aluno. 

O terceiro passo consistiu na elaboração do Canvas. O Business Model 
Generation, ou Canvas, foi criado em 2000 pelo suíço Alex Osterwalder e é um 
quadro visual que resume os pontos-chave para o desdobramento do negócio.  Para 
desenvolver esta ferramenta, a professora Verlaine trouxe a participação de um 
profissional da área, Marlon, que explicou sobre a ferramenta e expôs o passo a 
passo para desenvolver e explorar os detalhes da ideia. Na prática foi possível 
esboçar e estruturar a startup definindo proposta de valor, segmento de clientes, 
recursos, parcerias, fontes de receitas, custos e relacionamentos com clientes. Esta 
etapa serviu para focalizar os pontos mais importantes a serem trabalhados e trouxe 
solidez e convicção do projeto.  

Na sequência ocorreu o desenvolvimento do MVP – Produto Minimamente Viável, 
onde a equipe se empenhou em produzir a prototipagem do produto.  Na aula sobre 
MVP, o convidado Ray não apenas ensinou a turma sobre o que é um produto 
minimamente viável, como também abriu algumas telas em tempo real de aplicativos 
que auxiliam na criação do croqui de um produto. 
 Eric Ries (2012), em seu livro “Startup Enxuta”, escreveu que: 
 

Um produto mínimo viável (MVP) ajuda os empreendedores a começar o 
processo de aprendizagem o mais rápido possível. No entanto, não é 
necessariamente o menor produto imaginável; trata-se, apenas, da maneira 
mais rápida de percorrer o ciclo “construir-medir-aprender” de feedback com 
o menor esforço possível. Ao contrário do desenvolvimento de produto 
tradicional, que, em geral, envolve um período de incubação longo e 
ponderado e aspira à perfeição do produto, o objetivo do MVP é começar o 
processo de aprendizagem, não terminá-lo. Diferentemente de um protótipo 
ou teste de conceito, um MVP é projetado não só para responder a 
perguntas técnicas ou de design do produto. Seu objetivo é testar hipóteses 
fundamentais do negócio. (RIES, 2012) 

 
Tendo isso claro em mente, através das funcionalidades do aplicativo Marvel, a 
equipe desenvolveu o protótipo exposto nos gráficos a seguir. Além disso, enquanto 
parte da equipe desenvolvia o protótipo, a outra parte se dedicou a produzir um 
óculos para leitura tridimensional dos games que o protótipo oferece. Toda a criação 
foi validada com o público-alvo, ou seja, na experiência das crianças, e mais 
profissionais de administração e os mentores que trouxeram um feedback positivo. 
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Figura 1 – Apresentação de telas – Aplicativo Marvel 
 

 
Fonte: Marvel, 2020 

 
 
 
 
Figura 2 – Apresentação de telas – Aplicativo Marvel - Continuação 
 

Fonte: Marvel, 2020 

 
 
 
 

Figura 1 – apresentação de telas do protótipo  

Figura 1 - Imagem do aplicativo Marvel - Apresentação de telas 
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Figura 03 – Óculos para visualização tridimensional – Público infantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    Fonte: Os autores, 2020 

 
 
Figura 4 – Validação do projeto - Aplicativo Marvel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Marvel, 2020 
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Sobre o objeto em desenvolvimento focada no usuário, Aprendizagem 360º - Escola 
VR, consiste em um sistema de ensino digital totalmente adaptável e flexível com o 
intento de abranger o maior número possível de crianças da faixa entre 5 e 12 anos, 
inclusive crianças com TDAH e autismo ou dificuldades audiovisuais por exemplo. 
Com uma interface atrativa e lúdica, o sistema compreende os conteúdos do 
programa escolar que são predefinidos pela equipe pedagógica escolar, divididos 
em aulas com conteúdo dinâmico e jogos em realidade virtual, onde o aluno poderá 
por em prática o que foi aprendido. Importante salientar que os pais ou responsáveis 
terão um login de acesso para supervisão, acompanhamento do progresso do aluno 
e interação com o Teacherbot – recurso inteligente do sistema para atendimento via 
chat, em caso de dúvidas. Com o foco no negócio, a startup busca parceria com 
instituições educacionais que tenham interesse em dinamizar o ensino para a forma 
híbrida ou 100% online. 
 O momento mais crítico e talvez o mais desafiador foi apresentar o projeto de 
startup desenvolvido para uma banca avaliadora. O medo do “não dar certo” e das 
críticas, ou mesmo de dúvidas que poderiam surgir e que não teriam respostas 
prontas, tomou conta do grupo. Para que todos tivessem conhecimento de como 
apresentar, a professora Verlaine convidou o Felipe, especialista em marketing 
digital, para apresentar como se faz um Pitch, o que foi de grande relevância, pois o 
dinamismo e a praticidade como apresentou a ferramenta gerou confiança 
novamente a equipe. A palavra Pitch vem do basebol americano e significa 
arremesso. No mundo dos negócios é isso mesmo que ela quer dizer, é a maneira 
como o criador do projeto arremessa a ideia a outro, um possível investidor por 
exemplo. Uma integrante da equipe se mostrou disposta a apresentar o projeto à 
banca e durante as questões levantadas pela banca houve interação dos demais 
integrantes para a resposta. Enfim, o resultado foi positivo e a proposta agradou a 
banca. As sugestões de melhoria foram anotadas para serem estudadas no segundo 
semestre. 
 
4. CONCLUSÃO 

Depreende-se deste Projeto Integrador l, que embora a equipe acreditasse 
ser inconcebível realizar um trabalho desta dimensão, com a mentoria e auxilio das 
aulas e dos convidados que agregaram conhecimento e trouxeram de forma prática 
e descomplicada as ferramentas, foi possível aprender não apenas o uso das 
ferramentas, mas também a empatia e trabalhar em equipe, vencer desafios como o 
nervosismo na apresentação dos trabalhos, e acatar e trabalhar a ideia do outro.  
Partilhar este desafio ressignificou o uso das técnicas administrativas apresentadas 
na teoria e contribuiu para que cada integrante se sentisse mais capaz e qualificado 
para o mercado de trabalho. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA 

PRÁTICA DE PROJETO INTEGRADOR NO CURSO DE 
CIÊNCIAS CONTÁBEIS - PROJETO MÃOS À HORTA 

Bruna Naama Dierka 

  

RESUMO  

Este trabalho apresenta relato de experiência vivenciado na aula da disciplina 
do Projeto integrador no curso de Ciências Contábeis, 4° Período, tema 
gerador Fundamentos da Contabilidade, ministrado pela professora Ana 
Bonasso, neste relato foi abordado o assunto sobre o projeto “Mãos à Horta” no 
município de Tibagi-PR. 

Palavras-chave: Relato de experiência; Projeto Social. 

 

 

ABSTRACT  

This work presents an experience report that took place in the class of the 

Integrator Project, professor Ana Bonasso, in this report she tells about the 

project “Hands to the Garden” in the municipality of Tibagi-PR. 

Keywords: Experience report; Social project. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 Coabitamos numa sociedade onde há grandes diferenças sociais, muitos 
sofrem por falta de recursos e que em boa parte as oportunidades não são 
igualitárias, por isso, nós do curso de Ciências Contábeis abordamos a 
aplicação de um trabalho social voltado para crianças e adolescentes do 
projeto “Mãos à Horta”, não tivemos êxito até o fim do projeto devido a 
pandemia, porém, as carências de cenário abrem espaço para o 
companheirismo e amizade são essas iniciativas que mudam a concepção de 
vidas, por isso em Tibagi-PR foi desenvolvido um projeto social que colaboram 
com crianças e adolescentes desde 2017. Esse relato tem como problema de 
pesquisa a seguinte questão: De que forma o projeto “Mãos à Horta” 
contribuem na vida de crianças e adolescentes no município de Tibagi-PR, e 
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como objetivo relatar a experiência, frente a aplicação da sustentabilidade 
dentro do Projeto Social. 

2. METODOLOGIA 

 A Pesquisa vem de natureza aplicada, descritiva e exploratória; segundo 
Gil a Pesquisa exploratória proporciona maior familiaridade com o problema 
(explicitá-lo). Em relação aos assuntos tratados foram aplicadas palestras em 
sala de aula para fixação do conteúdo e proposto atividades voluntárias, com 
isso foi pesquisado sobre a situação vigente das crianças e adolescentes lá 
cadastrados. Me preocupa um país que gasta tempo demais em redes sociais 
curtindo projetos sociais ao invés de apostar no engajamento; visualizando 
catástrofes ao invés de ser solução. Abigail Aquino. 

3. DESENVOLVIMENTO  

 Tibagi, um município localizado nos campos gerais do Estado do Paraná 
sendo fundado em 1872. 

 Desde 2007 crianças e adolescentes do município tem a sua disposição 
uma organização de projeto social, que tem por objetivo melhorar os aspectos 
da sociedade, nesse projeto “Mãos à Horta”, ocorre o desenvolvimento de 
atividades que impulsionam a conscientização ambiental, com isso há o cultivo 
de hortaliças, projetos com materiais recicláveis. 

 Iniciou-se apenas com 12 crianças, até o mês de fevereiro de 2020 
estavam cadastradas 70 crianças de 3 a 18 anos, em uma conversa em sala 
de aula com a coordenadora Elisandra Carneiro Pupo, nos disse que as 
atividades acontecem por meio de doações de empresários ou não, e por meio 
de trabalho voluntario, as atividades acontecem no sábado no período da 
manhã, no período da tarde ocorrem oficinas de violão, crochê entre outros; e 
os alimentos lá produzidos são levados pra casa como uso de complemento 
alimentar, ou comercializados e o dinheiro arrecadado é usado para 
conservação e manutenção do projeto. 

 O 4° período de Ciências Contábeis na disciplina de projeto integrador, 
iriamos fazer uma visita ao local do projeto e também faríamos um trabalho 
voluntario, separadas em grupos e cada grupo responsável por uma atividade, 
meu grupo em si responsável por confeccionar brinquedos e auxiliar na 
economia, mas, devido a pandemia do novo Corona Vírus que assola o mundo, 
e atendendo decretos sobre o isolamento social, não podemos dar 
continuidade no projeto, a Contabilidade pode ser conceituada como sendo a 
ciência que estuda, registra, controla e interpreta os fatos ocorridos no 
patrimônio das entidades com fins lucrativos ou não, todo o processo de 
captação de dados veio de pesquisas das próprias alunas do curso. “O mais 
nobre projeto que uma pessoa pode executar é ajudar o próximo” (Wallas 
Nunes).   
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4. CONCLUSÃO  

 A relevância desse relato contribui diretamente para fixação de 
conhecimento e para aprimorar a necessidade dos projetos sociais. Também 
para mostrar de forma clara que o projeto mantem estratégias de fins lucrativos 
sem favorecer diretores do projeto.  

 “Voce só vai se sentir realizado fazendo um projeto social se você não 
começar pensando que está fazendo um favor e sim que está tendo um 
privilégio.” Gisely Melo. 
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 A FATEB- Faculdade de Telêmaco Borba e ao colegiado de Ciências 
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RESUMO 
 
 

Este trabalho apresenta relato de experiência vivenciado na aula da disciplina do 
Projeto integrador no curso de Ciências Contábeis, 3° Período, tema gerador 
Fundamentos da Contabilidade, ministrado pela professora Ana Bonasso, neste 
relato foi abordado o assunto sobre ação social desenvolvida em beneficio aos 
idosos do “Lar Nosso Sossego” no município de Tibagi-PR. 
Palavras-chave: Participação Social; sociedade; Idosos   

 
 

ABSTRACT 
 

This work presents an account of the experience lived in the class of the discipline of 
the Project Integrator in the course of Accounting Sciences, 3rd Period, generating 
theme Fundamentals of Accounting, taught by Professor Ana Bonasso, in this report 
the subject of social action developed for the benefit of the elderly “Lar Nosso 
Sossego” in the municipality of Tibagi-PR. 

Keywords: Social Participation; society; 
 
 
 

1. INTRODUÇÃO 

 Relato de experiência em relação à ação social desenvolvida pelas 
acadêmicas do 3º período do Curso de Ciências Contábeis da IES FATEB 
(Instituição de Ensino Superior – Faculdade de Telêmaco Borba), viram a 
necessidade de desenvolver atividades em prol aos idosos do Lar Nosso Sossego. 
Sendo assim, as acadêmicas se dividiram em grupos, e cada grupo desenvolveu 
uma ação de campanha para arrecadar produtos de higiene de uso coletivo e roupas 
de uso pessoal.  
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2. METODOLOGIA 

Metodologicamente, esse estudo se identifica como pesquisa qualitativa, 
explicativo, com o uso de revisão bibliográfica. Para Gil (2007), a pesquisa 
qualitativa analisa a qualidade das informações prestadas, e não somente a 
quantidade de dados. Por outro lado, o viés explicativo age como complementar a 
esse processo, pois explica pontos não elucidados ou que necessitam ser 
evidenciados.  

A revisão bibliográfica, para o autor, é uma ferramenta de pesquisa capaz de 
efetuar leituras teóricas, ficha-las, compará-las e trazê-las para o texto, de forma a 
compreender uma temática de forma mais ampla. Assim, foram buscados textos em 
portais como SCIELO e CAPES, além da empresa Google. A escolha se deu pela 
disponibilidade das obras, textos completos, em Língua Portuguesa, voltada a essa 
temática.  
 A metodologia teve como base a pesquisa aplicada, foi necessário 
planejamento de aulas: práticas, expositivas e dialogadas. Realização de dinâmicas 
de grupo, exibição de filmes e documentários, entre outros.  
O presente projeto foi elaborado com base em pesquisas bibliográficas e de 
levantamento utilizando técnicas, metodologias e projetos já existentes para 
proporcionar um maior conhecimento sobre o assunto. Emprega-se a metodologia 
qualitativa utilizando dados coletados. O projeto é descritivo e explicativo, a sua 
natureza é de pesquisa básica e aplicada.   
 
 
3. DESENVOLVIMENTO 

O crescimento da população dos idosos no Brasil vem aumentando nos 
últimos anos, desta forma, algumas famílias não estão preparadas para cuidar e dar 
assistência necessária, dificuldades financeiras, moradia, trabalho, relacionamento, 
são alguns dos fatores que contribui para saída do idoso do convívio em família.   

No intuito de acolher, inúmeras ações sociais foram desenvolvidas, desta 
forma, surgem as casas de acolhimento para abrigar aqueles que se encontravam 
em situação de vulnerabilidade.   

O município de Tibagi foi fundado em 28 de julho de 1794, sua emancipação 
ocorreu 18 de março de 1872, atualmente sua população segundo IBGE de 2020 a 
estimativa entre moradores da zona urbana e rural, aproximadamente 20 607 
habitantes. 

O lar “Nosso Sossego” iniciou sua atividades em 2011, com o objetivo de 
acolher em regime residencial e garantir condições de segurança a Idosos com 
idade igual ou superior a 60 anos, proporcionando alimentação adequada e 
balanceada, acompanhamento profissional de diversas áreas, condições de 
cuidado na higiene pessoal, a convivência social de forma autônoma e participativa 
exercendo seus direitos e benefícios enquanto cidadão. 

Atualmente no espaço de moradia são atendidos 12 idosos de ambos os 
sexos, alguns com fragilidade no relacionamento e convívio familiar, negligência, 
violência, abandono, entre outros.  

Muitos idosos necessitam de atenção especial, amor e carinho, que muitas 
vezes não parte de suas famílias, um gesto de amor que acaba vindo de terceiros, 
como foi do 3ºperiodo do curso de ciências contábeis, abraçaram a causa e 
fizeram acontecer esse gesto de amor e bondade, onde foram arrecadas produtos 
de higiene de uso coletivo e roupas de uso pessoal, essa campanha deu-se o 
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nome de “Lar dos vovozinhos” e “Adote seu vovozinho”, um gesto gratificante tanto 
para os alunos, professores e para o Lar Nosso Sossego localizado em Tibagi. 

Essa ação voluntaria/campanha ocorreu entre os meses de julho a agosto 
do ano de 2020, sendo os meses com temperaturas baixas no Paraná, sendo 
assim o foco principal foi a arrecadação de agasalhos de inverno para aquecer os 
idosos, pois idosos geralmente tendem a sentir mais frio que o grupo de pessoas 
mais jovens, assim então proporcionamos um conforto maior para esse grupo de 
idosos, as arrecadações foram um sucesso. Assim que se encerrou a campanha 
da arrecadação, foi higienizado os produtos e encaminhado para o Lar Nosso 
Sossego.  

(Na terceira-idade, o organismo humano reduz a sua capacidade de regular 
sua própria temperatura, por isso, as trocas de calor, que normalmente 
levam o sangue para todas as partes do corpo e aquecem os tecidos, ficam 
prejudicadas fazendo com que os idosos sintam mais frio do que os jovens).  

Todos os produtos foram bem recebidos pelos responsáveis do Lar Nosso 
Sossego, ficaram muito agradecidos pela generosidade. Infelizmente devido a 
pandemia que estamos passando atualmente, as alunas não puderam ter contato 
direto com os idosos envolvidos que receberam os pertencem, mas só o gesto de 
saber que está ajudando/colaborando na vida do próximo, já é muito gratificante 
para todos. 

 
 
4. CONCLUSÃO 

   Conclui-se que devemos sempre estar disposto a ajudar o próximo, não 
importando de que maneira seja, cada gesto de amor conta. Todos os envolvidos 
ficaram extremamente gratificados pelo motivo a mais de alegria na vida desses 
idosos. Ajudar o idoso a se sentir seguro e amado é gratificante. 
 
 

5. AGRADECIMENTOS 
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Contábeis pela oportunidade de apresentar esse tema.   
 

 

REFERÊNCIAS 

GIL, Antonio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2008. 

Disponível em: https://ayanrafael.files.wordpress.com/2011/08/gil-a-c-mc3a9todos-e-
tc3a9cnicas-de-pesquisa-social.pdf . Acesso em: 22 de setembro de 2020 
PRODANOV, Cleber Cristiano. FREITAS, Ernani Cesar de. Metodologia do trabalho 
científico [recurso eletrônico]: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho 
acadêmico. 2. ed. Novo Hamburgo: Feevale, 2013. Disponível em: < 

http://www.feevale.br/Comum/midias/8807f05a-14d0-4d5b-b1ad-1538f3aef538/E-
book%20Metodologia%20do%20Trabalho%20Cientifico.pdf> . Acesso em: 22 de setembro 
de 2020 
https://app.uff.br/riuff/bitstream/1/4637/1/TCC%20COMPLETO%20FINAL.pdf, acesso em 
06/10/2020. 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


VII Encontro de Pesquisa e XI Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 29 e 30 de 
outubro de 2020 

 

Vale, Natalia: Minhavida. Disponível em: 

https://www.minhavida.com.br/saude/materias/10984-entenda-por-que-os-idosos-sofrem-
demais-com-as-altas-
temperaturas#:~:text=Na%20terceira%2Didade%2C%20o%20organismo,frio%20do%20que
%20os%20jovens. Acesso em 07 de outubro de 2020 

 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


VI encontro de Pesquisa e XI Encontro de Iniciação cientifica da FATEB – Telêmaco Borba, PR, 29 e 30 
de outubro de 2020. 

 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

PREPARANDO OS ALUNOS DE GRADUAÇÃO PARA O EXERCÍCIO 

DE APRENDIZAGEM EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS E 

ADMINISTRAÇÃO  
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dos Santos3; Jayane Ferreira4 e Joice Ferreira Leal5. 

 

RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo de compartilhar com os demais alunos e 
professores o relato da experiência vivenciada no processo de desenvolvimento do 
trabalho realizado com a finalidade de criar uma startup para auxiliar as aulas na 
modalidade EAD. Desse modo, são apresentadas as experiências vivenciadas pelos 
acadêmicos de graduação dos cursos de Ciências Contábeis e Administração no 
primeiro semestre na disciplina de Projeto Integrador I.  

Palavras-chave: Educação, Internet, Disponibilidade.  

 

ABSTRACT 

This work aims to share with other students and teachers the report of the 
experience lived in the process of development of the work carried out with the 
purpose of creating a startup to assist the classes in distance learning mode. In this 
way, the experiences of undergraduate students of Accounting and Administration 
courses in the first semester in the subject of Project Integrator are presented. 

Keywords: Education, Internet, Availability. 
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1. INTRODUÇÃO  

Nos últimos anos, a educação a distância experimentou um estrondoso 
crescimento no país. Somente nos cursos superiores, as matrículas na modalidade 
EAD já superaram os cursos presenciais. Com o avanço da pandemia da Covid-19 
no Brasil, o Conselho Nacional de Educação (CNE) autorizou que atividades 
educacionais não presenciais pudessem ser adotadas em todas as etapas de ensino, 
desde a educação infantil até o ensino superior. Dessa forma, a partir do ensino 
fundamental, tais atividades podem contar para cumprir a carga horária obrigatória 
dos cursos (MEC, 2020). 

Com o crescimento das aulas remotas surgem diversos problemas, o principal 
deles é o acesso à internet, e com isso o desafio da equipe foi criar um projeto para 
contribuir com as instituições de ensino, algo que facilite para os alunos e 
professores as aulas à distância. Nesse sentido, por meio de reuniões, conversas e 
pesquisas, a equipe planejou o desenvolvimento de uma apostila eletrônica, onde 
apresenta os melhores conteúdos, diversificados e acessível a todos. O maior 
objetivo é colaborar para que ninguém saia prejudicado. 

 

2. METODOLOGIA  

No desenvolvimento do trabalho contou-se com auxílio de alguns mentores e 
com palestras para explicar as ferramentas que foram utilizadas para o 
desenvolvimento do trabalho, sendo elas:  

 Design thinking: combina empatia, criatividade e racionalidade, 
utilizado para construir o protótipo da startup. O design foi elaborado de maneira 
simples para não ter dificuldades no acesso e utilização do aplicativo;   

 Canvas: utilizado para estruturar o modelo de negócio, com os temas 
parceiros, atividades e recursos principais, relacionamento, segmento de clientes e 
canais; 

 Validação MVP: pela startup ser voltada a aulas à distância, foi 
realizada autenticação com mentores, professores de aula EAD, analisando-se o 
aplicativo atenderia às necessidades dos clientes;    

 Pitch: a apresentação final foi no modelo pitch, com o tempo de 5 
minutos mais o tempo da banca para realizar perguntas e dar sua opinião sobre o 
trabalho.  

A startup concebida pela equipe consiste na elaboração de uma apostila 
eletrônica, onde o professor pode criar livro de estudos por semana, mês ou 
semestre, contendo textos e exercícios. E em anexo pode incluir imagens, 
videoaulas, áudios e artigos, e após concluída a anexação dos arquivos na apostila 
o professor libera o acesso a ela para os alunos, os quais vão ter um login para 
realizar o acesso e baixar a apostila, que pode ser baixada em um celular, notebook 
ou até mesmo em um pen drive, e então o professor estipula um tempo para 
devolução das atividades e ao fim desse tempo os alunos devolvem a apostila 
concluída para as devidas correções.  
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3. ANÁLISE E DISCUSSÃO 

No início do projeto foi um grande desafio conseguir alinhar as ideias, pensar 

no que poderia ser viável, acessível, entender cada passo para se chegar a algo 

mais concreto, cada etapa foi uma experiência diferente. Então foi necessário 

primeiramente ter empatia, definir bem o problema e aí gerar as soluções. Teve-se 

que documentar todo o processo para que nada fosse perdido. As palestras com os 

convidados facilitaram cada processo, contou-se com o SEBRAE para a realização 

do Canvas, com a Marvelapp para a prototipagem e com a professora e os mentores 

para validação. Chegou-se ao final do processo sendo um trabalho muito extenso, 

porém muito relevante para o crescimento pessoal e acadêmico da equipe. O 

resultado foi a apostila Study Post.   

Agora no segundo período do curso, depois de discussões com o grupo e 

opiniões dos avaliadores da banca, como forma de melhoria, foi inserida no 

aplicativo a possibilidade de ser baixado em um pen drive, e foi aberta uma aba 

maior para os investidores. Os clientes-alvos são os alunos, e para se chegar até 

eles a apostila deve ser adquirida pelas próprias instituições; para o caso das 

instituições públicas, grandes instituições podem comprar e beneficiar elas como 

forma de contribuir com a comunidade.  

 

3.1 MODO DE FUNCIONAMENTO DA STARTUP 

Figura I - Início do aplicativo 

 

Fonte: Os autores, 2020. 

Figura II - Login do usuário 

 

Fonte: Os autores, 2020.   
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Figura III - Conteúdo do aplicativo 

 

Fonte: Os autores, 2020.   

 

Figura IV - Conteúdo por matéria/aula 

 

Fonte: Os autores, 2020.  

 

Figura VI - Conteúdo com anexo 

 

Fonte: Os autores, 2020. 
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4. CONCLUSÃO 

Ao fim do trabalho, concluiu-se que o aplicativo irá facilitar para os alunos que 
não possuem fácil acesso à internet, e tem dificuldade com os prazos das atividades 
e horários das aulas. Os alunos vão precisar de internet apenas duas vezes para o 
uso da apostila, uma para baixar os conteúdos e outra para mandar para os 
professores; com isso os estudantes ganham a possibilidade de organizar seu 
próprio tempo para fazer as aulas de acordo com a disponibilidade deles e o prazo 
em que o professor deixou disponível para a realização das atividades. E os 
esforços da equipe e de todos que colaboraram foi de grande valia. 
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RESUMO 
 

O presente relato de experiência descreve a criação de um projeto de uma startup, 
dentro do Projeto LuminaLab desenvolvido pela professora Verlaine Lia Costa, com 
o objetivo de visualizar propostas que se comprometam a sanar dificuldades 
enfrentadas pela educação em tempos de pandemia do novo coronavírus (Covid-
19). Na criação do projeto da startup Equity, foi possível vivenciar etapas reais que 
agregam conhecimento tanto na área de Administração, quanto de Ciências 
Contábeis, unindo dois termos bastante comentados atualmente: inovação e 
empreendedorismo. 
 
Palavras-chave: Startup; Projeto LuminaLab; Educação; Pandemia. 

 
ABSTRACT 

 

This present experience report describes the creation of a startup project, in 
LuminaLab Project developed by Professor Verlaine Lia Costa, and the goal is to 
visualize proposals that commit to heal difficulties faced by education in Coronavirus 
pandemic times (Covid -19). Creating this startup project Equity, was possible to 
experience real phases that add knowledge of Administration, as much as 
Accounting Science, uniting two terms that is very commented nowadays: 
innovation and entrepreneurship. 
 
Key-words: Startup; Lumina lab Project, Education; Pandemic. 

1. INTRODUÇÃO 
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Inovar e empreender são termos bastante utilizados atualmente, e é 
necessário compreender o real significado desses termos e seus objetivos. O 
mercado empreendedor entende que é preciso inovar, traçar estratégias e engajar 
clientes para se manter, mas, quando se fala em inovar, não necessariamente quer 
dizer “inventar algo novo”, pode-se também, melhorar algo que já exista. 

Dentro desse contexto, surgem as startups. De acordo com Bicudo (2016), 
startup é uma empresa jovem com um modelo de negócios repetível e escalável, em 
um cenário de incertezas e soluções a serem desenvolvidas. A maioria das startups 
de sucesso possuem custos baixos e um retorno alto de lucratividade e notabilidade. 

LuminaLab consiste em um projeto desenvolvido pela professora Verlaine na 
disciplina Projeto Integrador I que incentiva a criação de startups, sendo que essas 
startups desenvolvem projetos com base nas necessidades do mercado. 

O projeto de startup Equity é baseado em um ambiente virtual de 
aprendizagem que tem como objetivo principal incentivar o trabalho voluntário e investir 
em estratégias que possibilitam preservar a saúde física e mental dos alunos, visando 
sanar os principais problemas identificados em tempos de pandemia do novo 
coronavírus (Covid-19). 
 
2. METODOLOGIA 

A disciplina Projeto Integrador é desenvolvida por meio de metodologias 
ativas de ensino-aprendizagem. A metodologia ativa propõe que o aluno assuma 
mais responsabilidade e autonomia em seu aprendizado. Dessa forma, ele deixa de 
ser apenas alguém que recebe informação e passa a construir ativamente sua 
jornada para aprender (MONTEIRO, 2019). 

A metodologia utilizada para desenvolver o projeto foi implementada por meio 
de pesquisas, análise e discussão de modelos de negócios que fossem inovadores 
no mercado. A fim de obter resultados reais, a equipe contou com diversas 
ferramentas para desenvolver o projeto, tais como: 

• Design Thinking: permitiu um contato inicial com o projeto, traçando 
problemas e soluções; 

• Canvas: agregou valor ao produto, possibilitando uma ampla visão do projeto 
de negócio; 

• MVP: além de tirar a ideia do papel, proporcionou conhecimento para os 
alunos ao manuseá-lo. 
 
3. ANÁLISE E DISCUSSÃO 

Pode-se dizer que a união da inovação com empreendedorismo resulta em 
uma startup. Mas, antes de tirar qualquer ideia do papel, é necessário verificar 
inúmeros fatores, dentre eles o principal é o mercado de atuação; nele você 

identifica seu público-alvo, os problemas que deseja resolver, seus concorrentes, e o 
que a sua startup propõe de diferencial. 

De acordo com Carrilo (2019), a área de Educação é a que mais possui 
startups. É um mercado de atuação bastante vasto, e é muito importante investir em 
estratégias que fortaleçam essa área, afinal a educação é essencial para o 
desenvolvimento da população e, de uma certa forma, do país. 

O projeto de startup chamado Equity, desenvolvido pelos alunos da equipe 
Geração Inovadora, consiste em um ambiente virtual de aprendizagem online e 

offline que desperte a vontade de estudar, unindo lazer e estudo. O ambiente também 
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investe em estratégias que apoiam o voluntariado, e possibilitam preservar a saúde 
física e mental dos alunos. 

Para melhor entender o motivo pelo qual o projeto de startup Equity seguiu 
esse rumo, é necessário acompanhar todas as etapas realizadas pela equipe, as quais 
foram divididas da seguinte forma: 

•  Identificação do problema; 
•  Soluções propostas, incluindo brainstorming e a formalização da ideia; 
•  Canvas; 
•  MVP; 
•  Validação com mentores e alunos; 
•  Pitch. 
 

3.1. IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA 

O projeto LuminaLab iniciou-se com o seguinte desafio: “Identificar 
dificuldades enfrentadas pela educação em tempos de pandemia.” Com base nisso 
a equipe deu o primeiro passo, que foi identificar problemas reais enfrentados 
atualmente pela educação em consequência da pandemia do novo coronavírus 
(Covid–19). Existem vários e diferentes problemas destacados até mesmo por 
jornais, revistas, redes sociais e blogs; dentre esses problemas os principais e mais 

comentados são: nem todos os alunos possuem internet em casa, e a maioria desses 
alunos estão com a saúde mental afetada devido ao período em isolamento social, 
comprometendo o rendimento escolar. 

 
3.2.  SOLUÇÕES PROPOSTAS 

Após a identificação dos problemas, foi uma difícil tarefa propor soluções; por 

isso a equipe decidiu realizar um brainstorming. Subplan (2014) define brainstorming 
como uma ferramenta para geração de novas ideias sobre um determinado assunto. 
A técnica deve ser livre de críticas que inibam a contribuição dos participantes. O 
foco é a geração de ideias que podem estar relacionadas às causas, modos de 
abordagem ou ações a serem tomadas sobre determinado assunto. Com o 
brainstorming realizado, a equipe encontrou várias propostas, sendo uma de cada 
membro da equipe, e decidiu unificá-las em um só projeto de aplicativo. 

 
3.3. DESIGN THINKING  

Com a ideia já definida, a próxima etapa foi criar o Design Thinking do projeto. 
Para melhor entendimento do conceito de Design Thinking, a aula de Projeto 
Integrador I contou com um convidado chamado Marlon, que explicou sobre o tema, 
e sanou diversas dúvidas com maestria. E foi com todo apoio e informação 
absorvida que a equipe elaborou o Design Thinking do projeto, onde o objetivo era 
identificar os problemas e definir uma solução para esses problemas identificados. O 
Design Thinking é uma etapa que requer sempre atualização, como um ciclo de 
melhoria contínua, visto que no decorrer das validações e dos feedbacks as 
soluções e definições se alteram. 

 
3.4. CANVAS  

O Canvas é uma ferramenta muito utilizada atualmente para planejar e 
estruturar negócios/projetos, e assim não poderia deixar de fazer parte de uma das 
etapas do projeto para criação de uma startup. Inicialmente o Canvas foi preenchido 
via formulário, mas ele possui diversos outros modos, como aplicativos que permitem 
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esse preenchimento, e também de forma impressa preenchendo os campos com 
post-it. É considerado o corpo de um projeto, e por isso é uma ferramenta que 
precisa estar completa e sendo sempre atualizada; há quem diga que quanto mais 

post-its inseridos, mais completo fica. 
 

Figura 1 – Canvas atualizado com as considerações dos mentores 
 

Fonte: Os autores (2020). 
 

3.5. MVP 

O desenvolvimento do Equity envolveu um aplicativo, sugerido pela 
professora, que foi o Justinmind. Levou cerca de uma semana para o MVP ser 
finalizado; o trajeto foi difícil, pois todas as abas deviam ser modificadas conforme as 

modificações do trabalho, tentando atingir todas as melhorias possíveis e então 
passar pelas validações dos mentores. Com base na ideia de todos da equipe, 
foram criadas abas para cumprir o que foi proposto no Projeto Integrador, com o 
objetivo de tornar válidas as hipóteses levantadas, para assim quando fosse lançar o 
aplicativo e fosse necessário mudar algo para a melhoria do App, seria de forma 
mais ágil identificar e resolver o problema. 

O maior problema encontrado ao desenvolver o MVP foi a barreira linguística, 
pelo fato de que o Justinmind é configurado em inglês, pois a equipe não tem 
conhecimento do idioma, e assim a solução encontrada foi assistir vídeos que 
estavam disponíveis na internet, que embora estivessem também em inglês, 
ajudaram de forma visual. Apesar do contratempo encontrado, a equipe conseguiu 
desenvolver o MVP de forma eficiente. 

 
 



VII Encontro de Pesquisa e XI Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 29 e 30 de 
outubro de 2020 

 

3.6. VALIDAÇÃO COM MENTORES E ALUNOS 

Essa etapa com certeza foi uma das mais gratificantes. O feedback dos 
alunos e mentores foi o que estruturou o projeto, sem contar que os mentores deram 
apoio em diversas etapas e estavam sempre dispostos a sanar dúvidas e ajudar. 

Segundo Mory (2004), feedback pode ser descrito como qualquer 
procedimento ou comunicação realizada para informar o aprendiz sobre a acuidade 
de sua resposta, geralmente relacionada a uma pergunta instrucional. E, de fato, é 

de extrema importância receber um retorno, seja ele positivo ou negativo, assim 
descobre-se o que manter e melhorar, e, se for o caso, identificar o que descartar. 

Assim, pode-se também perceber a reação das pessoas que têm contato com 
o produto/serviço que você deseja ofertar; sendo assim, já se tem uma base de 

acordo com os feedbacks se será uma ideia de sucesso ou algo que precisa ser um 
pouco mais trabalhado. 

 
3.7. PITCH 

Para fechar essa primeira etapa do Projeto LuminaLab com chave de ouro, a 
equipe Geração Inovadora teve exatos cinco minutos para defender sua ideia de 
negócio, e convencer os jurados da banca que o projeto estava no caminho certo. A 
banca foi composta por professores e mestres de diferentes instituições; eles tinham 
dois minutos para questionar, e consequentemente a equipe tinha o dever de 
responder com domínio no assunto. Assim como abordado acima sobre a 
importância dos feedbacks e da validação dos mentores, em relação aos jurados 
não poderia ser diferente; cada um dos jurados possui uma bagagem enorme de 
conhecimentos, de modo a agregar conhecimento a equipe. 

Os jurados também fizeram questão de encaminhar um feedback individual 
para cada equipe, o qual foi direcionado pela professora Verlaine posteriormente. Não 
tem como pensar no feedback como algo relacionado a fracasso, ou 
desapontamento; pelo contrário, o feedback precisa ser valorizado, pois é a partir 

dele que se constroem resultados incríveis. 
 

4. CONCLUSÃO 

Na primeira etapa do projeto LuminaLab a equipe pôde identificar e 
reconhecer a desigualdade social e o modo como a pandemia do novo coronavírus 
permitiu escancarar esse cenário, florescendo nos alunos da equipe Geração 
Inovadora um senso de justiça, que pode ser definido como equidade. 

A equipe aposta em ações voluntárias. De acordo com a Organização das 
Nações Unidas (ONU, 2016-2019), o voluntariado traz benefícios tanto para a 
sociedade em geral como para o indivíduo que realiza tarefas voluntárias. Ele produz 
importantes contribuições tanto na esfera econômica como na social e contribui para 
a uma sociedade mais coesa, através da construção da confiança e da 
reciprocidade entre as pessoas. Ele serve à causa da paz, pois abre oportunidades 
para a participação de todos. 

Com base no feedback repassado, a equipe Geração Inovadora decidiu mudar 
alguns rumos do projeto. Para a nova etapa do projeto, que se baseia no seguimento 
da ideia e na concretização da mesma, a equipe reformulou alguns pontos, e decidiu 
priorizar os pontos destacados como diferenciais, sendo eles: o apoio ao 

voluntariado e a oportunidade dos alunos do último período de Psicologia dividirem e 
fortalecerem seus conhecimentos por meio de assistências psicológicas, que serão 
feitas de forma 100% online, via chat que será disponibilizado na plataforma. Essas 
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trocas de conhecimento serão supervisionadas pelo professor responsável pelo 
curso, sendo possível até recompensar os alunos envolvidos com horas 
complementares, visto que a saúde mental dos alunos nesse período de isolamento 
por conta da pandemia do novo coronavírus (Covid-19) encontra-se bastante 
fragilizada. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 

PROJETO LUMINALABS: CRIAÇÃO DE UMA STARTUP QUE VISA A 
MELHORIA DA EDUCAÇÃO EM TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL 
 
Viviane Boaventura de Souza1; Maysa dos Santos Ribeiro2; Louise Marcela Jorge3; 

Herbert Diniz Maciel4; Paloma Karoline Noviski da Silva5 e Verlaine Lia Costa6 
 
 

RESUMO 

 
O presente relato de experiência aborda a criação de uma startup no projeto 
LuminaLabs, visando a melhoria da educação mediante pandemia do novo 
coronavírus (Covid-19). A partir do desenvolvimento do projeto, foi possível obter 
ideias para solucionar um problema real para muitos estudantes, as dificuldades no 
ensino remoto. Como resultado, foi possível evidenciar que uma grande parcela tem 
uma dificuldade em comum, sendo ela um revés significante: a falta de internet. 
Deste modo, a ideia de disponibilizar internet aos menos favorecidos torna-se 
imprescindível. 
 
Palavras-chave: Educação, Internet, LuminaLabs. 
 
 

ABSTRACT 

 
The present experience report addresses the creation of a startup about LuminaLabs 
project. Aiming to improve of education through the pandemic of covid 19. From the 
development of the project it was possible to get ideas to solve a real problem for 
many students. The difficulties in remote education. How result it was possible to 
show that a large portion of people have in common difficulty this is a significant 
setback, the lack of internet. Thus, the idea of making the internet available to the 
less fortunate becomes essential. 
 
Key-words: Education, Internet, LuminaLabs. 
 

 

1. INTRODUÇÃO 

A falta de internet é uma realidade para grande parte da população, e a 
pandemia do novo coronavírus (Covid-19) trouxe à tona essa realidade que em 
tempos como este se torna uma questão drástica, pois praticamente tudo está sendo 
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movido através da internet. 
Estamos na era da tecnologia e da internet, onde tudo gira em torno disso, de 

modo que os avanços tecnológicos vêm crescendo constantemente. Mas, muitos 
sofrem por não ter conhecimento sobre isso e nem condições para acompanhar tal 
evolução.  

Diante desse contexto, tem-se a seguinte problemática: como ficam os 
estudos e aprendizados daqueles que não possuem conexão à internet para o 
acesso aos conteúdos estudantis? 

Nesse sentido, o presente relato tem como objetivo geral apresentar a 
experiência vivenciada na criação de uma startup no projeto LuminaLabs, com o 
intuito de ajudar na qualidade da educação diante do cenário adverso vivido em 
2020. 

 
 

2. METODOLOGIA  

A pesquisa possui natureza qualitativa em relação ao conteúdo tratado, foram 
realizadas pesquisas sobre a falta de internet, os avanços tecnológicos e sobre o 
ensino a distância em sites e livros. O desenvolvimento da ideia da startup se deu 
através de uma exploração da equipe sobre o que era mais necessário no momento; 
a partir de então foi aplicado um questionário ao “público-alvo”, que são os cidadãos 
vulneráveis da sociedade e que não possuem acesso à rede de internet.  

 

3. ANÁLISE E DISCUSSÃO 

3.1 A internet e os impactos dos avanços tecnológicos na educação 

A grande funcionalidade da internet e dos avanços tecnológicos tem atingido 
e melhorado diversas áreas, especialmente a área da educação, que tem sido 
impactada positivamente. Fato que ocorre devido a facilidade em obter informações, 
o que aprimora e evolui o aprendizado de forma bastante inovadora. Também facilita 
a comunicação tanto com os colegas de classe, quanto com o professor, já que a 
tecnologia permite que a aproximação permaneça fora da sala de aula, por meio das 
mídias sociais, facilitando também a inclusão dos pais ou responsáveis no 
desenvolvimento escolar. 

Nessa perspectiva, Kenski (2003, p.72-73) afirma que: “a opção pelo ensino 
com o computador [...] exige alterações significativas em toda a lógica que orienta o 
ensino e a ação docente em qualquer nível de escolaridade [...] o ponto fundamental 
da nova lógica de ensinar [...] é a redefinição do papel do professor". Nesse 
contexto, é visto que o papel do professor se amplia ao ter que adaptar-se a essa 
nova forma de ensinar e ainda ajudar os alunos, buscando a forma mais confortável 
de eles se adaptarem também, fazendo com que sua qualidade de aprendizado seja 
minimamente afetada. Mas, com tanta tecnologia existem inúmeras possibilidades 
educativas eficientes, que auxiliam professores e alunos nessa nova etapa. 

Contudo, os avanços tecnológicos vieram para diminuir as barreiras que 
impedem o aprendizado, barreiras estas que tiveram de ser quebradas diante do 
cenário vivenciado, pois toda a tecnologia agora é fundamental para que o processo 
de ensino e aprendizagem não pare completamente. Com a pandemia do novo 
coronavírus, as escolas e universidades foram forçadas a rever seus métodos de 
ensino. Diante do fechamento das instituições, se faz necessário a estruturação para 
o ensino a distância. 
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3.2 Falta de acesso à internet 

Mesmo diante da crescente evolução tecnológica, existe uma grande parte da 
população que não possui acesso básico à internet, parte que fica “excluída”, sendo 
que atualmente o mundo gira em torno desta vertente. A internet é percebida como 
um serviço tão necessário quanto a eletricidade, mas ainda existem barreiras de 
acesso. 

As tecnologias, e principalmente a internet, estão na base do teletrabalho e da 
educação a distância. Andrew Sullivan, presidente e CEO da Internet Society 
(organização sem fins lucrativos que lidera o debate sobre padrões, educação, 
acesso e políticas relacionadas à internet), diz: “Já podemos notar que aqueles que 
estão sem acesso à rede são duplamente prejudicados durante a pandemia, pois 
não possuem uma ferramenta que os permita manter contato com outras pessoas de 
maneira fácil e barata, principalmente quando confinados em casa.” Mari e Arbex, 
(2020, p. 01). Neste contexto, se vê a gravidade da falta da internet, principalmente 
dentro deste cenário, onde diversos estudantes, além de não poderem se comunicar 
com pessoas que eram parte de seu aprendizado, também não possuem acesso 
básico à internet para se conectar às aulas remotas, ou sequer realizar as atividades 
propostas pelos educadores. 

Com isso, pode-se notar que enquanto a internet das coisas começa a ser 
realidade para alguns, para muitos outros a simples possibilidade de conexão à 
internet ainda é uma utopia.  

 
3.3 Conectados 

A partir da proposta do projeto LuminaLabs, que consiste em buscar uma 
melhoria para a educação em tempos de isolamento social, e dentro de todo o 
contexto e conceitos abordados neste relato, foi possível desenvolver o projeto da 
startup Conectados, que visa disponibilizar acesso à internet aos que não possuem 
condições básicas de conexão, e desta maneira acabam sendo os principais 
prejudicados dentro da situação atual. 

Diante de todas as análises feitas pela equipe, foi possível notar que muita 
coisa poderia ser um diferencial para a educação no atual momento, mas o que hoje 
é extremamente necessário é o acesso à internet. Sendo assim, acredita-se que 
através do plano da startup as pessoas que não possuem acesso à internet possam 
passar a ter. 

Usando-se a técnica de brainstorming foi realizado o Design Thinking. As 
aulas da rede pública e privada de escolas e instituições de ensino superior 
brasileiras foram suspensas por causa da pandemia do novo coronavírus. Então, 
como a equipe buscou reduzir os impactos da Covid-19 na coletividade? O 
problema: Equidade para todos no que se trata de ensino a distância e a 
necessidade de internet, à qual pessoas mais vulneráveis não tem acesso. E como 
para todo problema existe uma solução, a solução que a equipe encontrou foi: 
realizar parcerias com a prefeitura das cidades para distribuição da internet, com um 
sinal central e vários roteadores, a fim de que todos possam ter acesso à internet 
sem custo, facilitando assim o acesso ao ensino remoto e a distância. E logo em 
seguida foi usada a ferramenta Bussiness Canvas para modelar a startup, 
respeitando-se as exigências da nova sociedade que está cada vez mais 
colaborativa, complexa, veloz, buscando agregar valor e diferencial, além de 
altamente disruptiva. 
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Através do questionário realizado no início do projeto, pôde-se constatar que 
100% das pessoas apoiam o projeto da startup,  pois 29,6% das pessoas 
questionadas não possuem acesso à internet “legalmente" por não poderem pagar 
por uma internet adequada; 78,8% das pessoas foram prejudicadas no ensino 
remoto desde o início do período de isolamento social; 15,3% das pessoas tiveram 
de “emprestar” internet de quem tinha para poder assistir suas aulas on-line, mas 
nem sempre aqueles que tem internet ficam felizes em ajudar, o que torna tudo mais 
complicado. 

Sendo assim, com os principais parceiros, que são a Prefeitura e o Estado, a 
Conectados tem como atividades principais instalar e disponibilizar uma rede de 
conexão à internet. Os ativos da startup são: equipamentos que agregam valor, as 
estruturas de custos, que são a instalação e manutenção, a proposta de valor que é 
qualitativa, pois procura-se suprir uma necessidade urgente nos dias atuais, o 
relacionamento com os clientes, pois a startup terá uma relação direta com os 
usuários, canais de comercialização, e o mercado de nicho que é o segmento dos 
clientes, que tem base nas necessidades e perfis dos clientes. Podendo desta 
maneira trazer um produto e serviço eficaz e que vai beneficiar muitos estudantes. 

É um bom negócio, pois deseja-se transformar o modelo de salas de aula do 
século XX, fazendo a inclusão social, com investimento de infraestrutura de 
qualidade, atendimento personalizado e marketing inovador. O futuro chegou. Em 
surtos de pandemias passadas foi revolucionado a saúde pública, agora chegou a 
vez da educação.  

  

 
4. CONCLUSÃO 

Mediante o contexto sobre a internet e os avanços tecnológicos, se fez notória 
a dificuldade que grande parte da população enfrenta com a falta de um acesso 
básico à internet. Assim, pôde-se concluir que essa necessidade é algo que se faz 
presente a algum tempo, desde que os avanços tecnológicos começaram a ser 
relevantes. Porém, ganhou mais ênfase agora devido à crise em que estamos 
inseridos, onde muitos estão sendo prejudicados duramente, e a partir de então foi 
possível ter a ideia de disponibilizar o acesso aos menos favorecidos, 
principalmente agora, e também daqui pra frente, ajudando assim com a inclusão 
digital destas pessoas. 
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RESUMO 
 
Este trabalho apresenta relato de experiência desenvolvido na disciplina do Projeto 
integrador no curso de Ciências Contábeis, 3° Período, tendo como tema gerador 
Fundamentos da Contabilidade, ministrado pela professora Ana Bonasso, foi 
apresentado aos acadêmicos o projeto “Mãos à Horta” do município de Tibagi-PR. 
 
 

Palavras-chave: Projeto Social  
 
 

ABSTRACT 
 

This work presentes na experience report developed in the discipline of the 
Integrating  Project in the Accounting Sciences course, 3º Period, having as a 
generator thema Accounting Basics, Taught by Professor Ana Bonasso, The project 
“Hands at Horta” from the municipality of Tibagi-PR.  
 
 

Key words: Social project 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

 
 O Projeto "Mãos à Horta" é uma atividade de laborterapia, que atende crianças 
e adolescente carentes do município de Tibagi - PR, incluindo-os em atividades 
executadas na horta, que vão desde o preparo do solo até a colheita. Tudo o que é 
produzido, serve de complemento alimentar em seus lares. E dentro dessas 
atividades, também há o trabalho social. Nosso trabalho acontece de forma 
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voluntária, e com o auxílio financeiro de colaboradores, os quais são chamado de 
"Anjos". 
 O Projeto atende em média 75 crianças da comunidade relacionados a baixa 
renda, e algumas que apresentam situação de vulnerabilidade, o intuito é 
proporcionar o bem estar, desenvolvendo atividades diversificadas em um espaço 
cedido pela prefeitura Municipal. 
 O desenvolvimento de atividades fica a carga de voluntários da comunidade, como: 
aula de violão, pintura, manejo na horta, entre outros.  
 
 

2. METODOLOGIA 

 

Metodologicamente, esse estudo se identifica como pesquisa qualitativa, 
explicativo, com o uso de revisão bibliográfica. Para Gil (2007), a pesquisa 
qualitativa analisa a qualidade das informações prestadas, e não somente a 
quantidade de dados. Por outro lado, o viés explicativo age como complementar a 
esse processo, pois explica pontos não elucidados ou que necessitam ser 
evidenciados.  

A revisão bibliográfica, para o autor, é uma ferramenta de pesquisa capaz de 
efetuar leituras teóricas, ficha-las, compará-las e trazê-las para o texto, de forma a 
compreender uma temática de forma mais ampla. Assim, foram buscados textos em 
portais como SCIELO e CAPES, além da empresa Google. A escolha se deu pela 
disponibilidade das obras, textos completos, em Língua Portuguesa, voltada a essa 
temática.  
 A metodologia teve como base a pesquisa aplicada, foi necessário 
planejamento de aulas: práticas, expositivas e dialogadas. Realização de dinâmicas 
de grupo, exibição de filmes e documentários, entre outros.  
O presente projeto foi elaborado com base em pesquisas bibliográficas e de 
levantamento utilizando técnicas, metodologias e projetos já existentes para 
proporcionar um maior conhecimento sobre o assunto. Emprega-se a metodologia 
qualitativa utilizando dados coletados. O projeto é descritivo e explicativo, a sua 
natureza é de pesquisa básica e aplicada.   
 
 
 

3. DESENVOLVIMENTO 

Em relação ao projeto Mãos à Horta os alunos do 3º período do Curso de 
Ciências Contábeis da IES FATEB ( Instituição de Ensino Superior – Faculdade de 
Telêmaco Borba), viram a necessidade de desenvolver atividades relacionadas às 
crianças, após um bate papo com os responsáveis pelo projeto. Sendo assim, os 
acadêmicos se dividiram em grupos, e cada grupo desenvolveu um projeto a ser 
aplicado às crianças no espaço que elas se reúnem aos sábados.  Foram 
desenvolvidos os seguintes projetos: - EDUCAÇÃO FINANCEIRA direcionada às 
crianças que foram dividas por idade para que o  tema fosse abordado conforme a 
faixa etária, e com os responsáveis também houve o desenvolvimento de uma 
cartilha sobre educação financeira, de fácil compreensão, além de ser realizada uma 
campanha do agasalho.  
 A atividade desenvolvida pelas crianças é somente em finais de semana, aos 
sábados, para não interferir na rotina de estudos, participam do projeto os que têm 
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rendimento escolar igual ou superior a 75% de frequência, deste modo prioriza o 
ensino aprendizagem na escola. 
Na estrutura dos canteiros, abriga uma variedade de culturas como: rúcula, couve, 
mostarda, alface, cenoura, beterraba, entre outros.  
Mostrar na prática que estão conscientes com o trabalho que está sendo 
desenvolvido com a participação deles. 
 Tudo que é cultivado, é utilizado pelas crianças para o consumo, as quais 
podem levar para casa parte da colheita, compartilhando com a família o que foi 
produzido, e também vender, pois, o valor arrecadado é direcionado para comprar 
mudas de hortaliças e alimentos para as refeições. O projeto precisa da ajuda da 
comunidade para se manter devido ao fato de ser sem fins lucrativos, sendo assim 
organiza eventos como: bazar de roupas usadas, feijoada, entre outros.  
 
 

4. CONCLUSÃO 

 São inúmeros os benefícios de projetos sociais como o Mãos à Horta, visto 
que possibilita que tanto as crianças quanto os familiares envolvidos tenham a 
oportunidade de serem instruídos a melhor gerenciar diversas áreas de suas vidas, 
assim consequentemente oferecendo uma qualidade de vida melhor a todos os 
envolvidos.  
 Levando em conta que os participantes do projeto em questão são pessoas 
em situação de vulnerabilidade social, percebemos o quão importante é a 
participação dos acadêmicos no meio dos mesmos, estimulando-os a pensar que 
podemos constantemente evoluir no cenário ao qual estamos inseridos. Um 
exemplo disso é o planejamento de atividades em educação financeira direcionadas 
aos participantes do projeto e seus respectivos familiares. 
 Projetos sociais devem ser valorizados, visto que são voltados à promoção de 
qualidade de vida, que é totalmente necessário, como a redução de desigualdade, a 
erradicação da fome, e a tentativa de estimular a busca por trabalho decente. Deve-
se pensar que as pessoas atendidas por projetos como o Mãos à Horta sejam uma 
parcela dentre tantas iniciativas que fazem do mundo um lugar melhor. 
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SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL: A NOVA MODALIDADE 
PARA O EMPREENDEDOR  
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RESUMO 

 
O relato de experiência no que tange a sociedade limitada unipessoal, foi 
desenvolvido na disciplina de fundamentos da contabilidade e explanado no 
Projeto Integrador do Curso de Ciências Contábeis, entre os meses de fevereiro a 
julho de 2020, é apresentado para o conhecimento da nova modalidade de 
Sociedade empresarial que veio a se estabilizar em recentemente em 20 de 
Dezembro de 2019 por meio da Lei Nº13.874 Lei Liberdade Econômica que veio 
para facilitar a vida dos empreendedores que não tem um Capital Social inicial para 
dar início na vida empresaria, ela possui inúmeras vantagens e benefícios.  
 
Palavras-chave: Sociedade; Capital Social; Empreendedores. 

 
 

ABSTRACT 
Experience report regarding the sole proprietorship, was developed in the discipline 
of fundamentals of accounting and explained in the Project Integrator of the 
Accounting Sciences Course, between the months of February to July 2020, is 
presented for the knowledge of the new modality of a corporate society that recently 
stabilized on December 20, 2019 through Law No. 13874 Economic Freedom Act 
that came to facilitate the lives of entrepreneurs who do not have an initial Social 
Capital to start their business life, it has numerous advantages and benefits. 
 
Keywords: Society; Share capital; Entrepreneurs. 

 
 
1. INTRODUÇÃO 

 A nova modalidade de sociedade empreendedora começou a ser discutida em 
2013 no projeto de Lei 6.698/2013 que não foi adiante e veio a tona com uma 
discussão sobre a Liberdade Econômica incorporado a Medida Provisória 
881/2019 (MP881). A nova legislação que oficializa a aprovação da Sociedade 
Limitada Unipessoal foi publicada em Junho de 2019(DRE 63/2019). Virou Lei 
Nacional nº13.874 de 20 de Dezembro de 2019 Lei da Liberdade, com o objetivo 
simplificar os processos das empresas e dos empresários. 
Muito parecida com a Eireli possui também um pouco de EI, porem para abrir uma 
Sociedade Limitada Unipessoal não é necessário a integralização de um capital 
inicial, apesar de ser um tipo de sociedade ela é constituída apenas por um sócio. 
 A razão Social é o nome do empresário com limitada no final podendo ser 
abreviado os primeiros nomes, possui contrato social com os interesses da 
empresa e os objetivos, as regras e condições para seu funcionamento. Sendo 
uma Sociedade Limitada ela priva o patrimônio do sócio separando o patrimônio 

                                                
1
 Estudante de Ciências Contábeis da Faculdade de Telêmaco Borba - Fateb – e-mail: <eve_gsg@hotmail.com>. 



VII Encontro de Pesquisa e XI Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 29 e 30 de 
outubro de 2020 

 

jurídico do físico, lembrando a sociedade Eireli.  
 No que tange a contabilidade o papel do contador é de suma importância 
correlacionado as empresas, visando ter abrangência na constituição da abertura 
da empresa, a documentação do capital social, patrimônio tanto pessoal quanto 
jurídico.  
 
 
2. METODOLOGIA 

 Esse estudo se identifica como pesquisa qualitativa, por meio de pesquisa 
realizado em artigos e sites como o objetivo de compreender melhor essa nova 
modalidade de conceito empresarial para abertura de uma empresa agregando 
algumas das vantagens das demais modalidades. Assim, a pesquisa qualitativa 
caracteriza-se por ser “interpretativa, baseada em experiências, situacional e 
humanística”, sendo consistente com suas prioridades de singularidade e contexto 
(STAKE, 2011, p. 41) 
 
 
3. DESENVOLVIMENTO 

A figura do contador tem como função primordial desenvolver e fornecer 
dados a gestão da empresa apontando as áreas que necessitam de um olhar mais 
direcionado, auxiliando nas tomadas de decisões principalmente no setor 
financeiro.  

Faz direcionamentos em relação a leis trabalhistas, carga tributária que a 
empresa se enquadra, promove dedução legal de impostos, elabora acessória de 
consultor fiscal e contábil, pois, é através das analise de balanços que se faz a 
verifica se a empresa está tendo lucros ou prejuízo no seu ramo de negócios. A 
parceria entre empresa e contador gera praticidade nas ações de decisão com 
base na gestão da empresa.  

A profissão contábil é de extrema importância para a saúde financeira da 
empresa, tanto em sociedade de capital aberto para investimentos na Bolsa de 
Valores, quanto para de capital fechado.  

Em relação à sociedade individual, no Brasil existem várias modalidades 
entre elas cito quatro modalidades que são mais usadas. 
 
a) MEI que para corresponder a essa modalidade o faturamento não pode 
ultrapassar a R$ 81 mil reais anuais, não pode ter outra empresa na mesma 
modalidade e profissões regulamentadas também não podem atuar como MEI. 
 
b) EIRELI que a sua maior vantagem é que o patrimônio jurídico não se mistura 
com o patrimônio da pessoa jurídica, porém exige um capital social alto 
correspondente a 100 salários mínimos para o início da atividade e também não é 
recomendada para atividades regulamentadas. 
 
c) EI constituída somente por uma pessoa, diferentemente da EIRELI não precisa 
de uma capital inicial alto, porem os bens pessoais e jurídicos do empresário não 
são separados como a EIRELI. 
 
d) LTDA constituída por um ou mais sócios e seu contrato social deve ser 
registrado na junta comercial do estado em que vai atuar, a responsabilidade do 



VII Encontro de Pesquisa e XI Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 29 e 30 de 
outubro de 2020 

 

sócio só responde pelo que investiu, dessa forma o patrimônio pessoal dos sócios 
não é atingido. 
  
 Com a tentativa de incentivar o empreendedorismo no pais esse novo modelo 
de Sociedade Limitada Unipessoal surgiu para facilitar a vida dos que desejam 
empreender mais não tem o Capital Social inicial para começar.  
Muito parecida com a Eireli, possui também um pouco de EI porém para abrir uma 
Sociedade Limitada Unipessoal não é necessário a integralização de um capital 
inicial, apesar de ser um tipo de sociedade ela é constituída apenas por um sócio. 
É neste ponto que o papel do profissional contábil fica evidente, pois, para 
constituir a empresa é necessário passar por alguns tramites legal perante aos 
órgãos governamentais (Federal, Estadual e Municipal).    
  A razão Social é o nome do empresário com limitada no final podendo ser 
abreviado os primeiros nomes, possui contrato social com os interesses da 
empresa e os objetivos, as regras e condições para seu funcionamento. Sendo 
uma Sociedade Limitada ela priva o patrimônio do sócio separando o patrimônio 
jurídico do físico, lembrando a sociedade Eireli 
 Com a nova Lei da liberdade que trouxe alguns benefícios que as demais 
sociedades não tinham como por exemplo a não necessidade de outro presente 
no contrato social, ela une vantagens da Eireli e do EI (empreendedor individual), 
podendo ter mais de uma empresa com a mesma modalidade o que não é 
possível para um EI. 
 Para abrir uma SLU primeiramente é necessário escolher o ramo que pretende 
atuar, qual atividade exercer a tabela do CNAE (Código Nacional de Atividade 
Econômica) onde irá definir a alíquota a que será usada para o cálculo de tributos, 
e o fator R que é a folha dos salários (em 12 meses) / Receita Bruta (em 12 
meses) caso pertença ao Simples Nacional. O sócio deve optar pelo regime 
tributário, é recomendado inicialmente ao Simples Nacional que tem alíquotas 
menores facilitando o início da vida empresarial, mais também pode optar pelo 
Lucro Presumido, para esse regime vai depender do tipo de negócio e da 
orientação do contador, que está apto na sua função sempre atualizado com as 
normativas, legislação tributária, orçamento financeiro, entre outros.   
 
 
4. CONCLUSÃO 

  Concui-se  que, através do projeto integrador foi possível entender o conceito 
e a aplicabilidade da Sociedade Limitada Unipessoal, e o papel do contador é 
cada vez mais essencial nas atribuições empresariais, pois, auxilia nas tomadas 
de decisões, fazendo os apontamentos de melhorias, relacionando o regime 
tributário em que a empresa deve se enquadrar. 
 Neste formato, pode-se observar a contribuição para a economia, 
simplificando a vida do empreendedor, principalmente para o iniciante 
empresarial. Dessa forma, se torna uma maneira prática de empreender 
encantando cada vez mais para a vida do mais novo empresário devido a suas 
grandes vantagens.  
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