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APRESENTAÇÃO
Esta publicação que ora apresentamos é fruto do trabalho de vários
autores das mais variadas áreas do conhecimento, e reúne o resultado de
trabalhos apresentados no VI Encontro de Pesquisa da FATEB e X Encontro
de Iniciação Científica da Fateb, realizado nos dias 24 e 25 de outubro de
2019, na cidade de Telêmaco Borba/PR.
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.
Precisamos também destacar que na realização do evento, que
culminou na presente publicação, foi imprescindível a atuação coletiva para a
organização, efetivação e finalização dos trabalhos. Alunos, professores e
todos os demais envolvidos no processo colaboraram para o sucesso do
evento e agora dos Anais.

Eliane F. Young Blood
Coordenadora da Biblioteca e Editora Fateb

Administração de Empresas
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ECONOMIA REGIONAL: A CONTRIBUIÇÃO DO PEQUENO
AGRICULTOR PARA O DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA DO
MUNICÍPIO DE RESERVA - PR
Maria Alessandra Huida1 Rodrigo José Ferreira Lopes2

RESUMO
Este trabalho é uma análise do conhecimento referente a subsidio do governo e
cooperativas para o pequenos produtores do município de Reserva – PR. Para
coleta de dados, aplicou-se por meio da entrevista um questionário semiestruturado
para onze agricultores da região. Este trabalho buscou analisar conhecimentos dos
pequenos agricultores na área rural da região, verificar se utilizavam de auxílio para
aumento da produção e para onde está sendo destinado estes produtos. Os
assuntos tratados são: História da Agricultura, Agricultura Familiar e sua importância
no Brasil, Agronegócio, Economia Local e Regional e Benefícios para o Pequeno
Agricultor.
Palavras-chave: Economia local; Agricultura; Pequenos Produtores.

ABSTRACT
This paper is an analysis of the knowledge related to government subsidies and
cooperatives for small producers in the city of Reserva - PR. For data collection it
was applied through of a semi-structured questionnaire, like a interview with eleven
farmers in the region. This work aimed to analyze the knowledge of small farmers in
the rural area of the region, to verify if they used aid to increase production and
where these products are being destined. The topics covered were: History of
Agriculture, Family Farming and its Importance in Brazil, Agribusiness, Local and
Regional Economy and Benefits for the Small Farmer.
Key-words: Local Economy; Agriculture; Small Producers.

1. INTRODUÇÃO
A agricultura é uma atividade com um alto impacto na economia do país,
atualmente o Brasil tem sido visto como o celeiro do mundo devido à alta produção
de produtos a granel.

1
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A atividade agrícola é responsável por boa parte dos empregos no campo,
onde a própria família se torna empregadora dos mais novos; geralmente este
trabalho realizado pelos pequenos produtores é familiar durante todo o serviço
realizado, do plantio até a colheita, desta forma, caso não haja a obtenção do lucro,
consequentemente não terão de onde tirar seu sustento; a agricultura familiar
mantém uma grande quantidade de empregos no âmbito rural.
Porém, a partir da Revolução Industrial o Brasil passou por um grande
avanço em seu desenvolvimento, portanto os jovens começaram a desistir do
trabalho no campo para buscar emprego nas grandes cidades, esse fato ficou
conhecido como êxodo rural, onde as pessoas mais novas deixavam suas casas
para buscar empregos nas indústrias que chegavam no país. Nesse contexto, Silva
afirma:
A separação da cidade/campo só se dá por inteiro quando a indústria se
muda para a cidade; a reunificação, quando o próprio campo se converte
numa fábrica. Quando isso ocorre, a agricultura entendida como um ‘setor
autônomo’ desaparece; ou melhor, converte-se num ramo da própria
indústria. (SILVA, 1998, p. 3)

Então a agricultura familiar passa por um processo de desvalorização, e o
pequeno agricultor, passa a enfrentar algumas dificuldades por causa de sua baixa
produção. Devido a isso, muitas vezes seus produtos tinham um valor inferior aos
exportados ou vendidos em grandes quantidades; sendo assim, percebe-se uma
fácil perda nas pequenas produções locais ocasionando então à desvalorização do
trabalho feito pelos camponeses, que tem suas lavouras como única fonte de renda.
Para Abramovay apud Schneider (2003, p.47):
A agricultura familiar é aquela em que a gestão, a propriedade e a maior
parte do trabalho vem de indivíduos que mantem entre si laços de sangue
ou de casamento. [...]a definição da agricultura familiar, para fins de
atribuição de credito, pode não ser exatamente a mesma daquela
estabelecida com finalidade estatística num estudo acadêmico.
(ABRAMOVAY apud SCHNEIDER, 2003, p.47)

Porém, observando a desvalorização da agricultura familiar, o governo criou
projetos como o PRONAF (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura
Familiar) para auxiliar os pequenos produtores e mantê-los em sua atividade no
campo; visto que a maioria da produção fica na própria região, assim, os grandes
agricultores produzem para exportar e os pequenos produzem para o consumo
regional.
O governo vem auxiliando os mesmos para que continuem produzindo e que
consigam se manter economicamente, porem outro problema é a falta de
conhecimento dos benefícios ofertados pelo governo. Esta falta de conhecimento
decorre da necessidade de, desde cedo, preparar as crianças para o trabalho no
campo, assim, estas não eram colocadas na escola. Isso dificulta o conhecimento
dos benefícios ofertados pelo governo, cujo o intuito seria ajudar esses agricultores
e mantê-los no campo.
Os agricultores do município de Reserva – PR onde será realizado o
trabalho são de origem humilde, que detém de pouco conhecimento referente a
auxílios governamentais, onde o município está localizado no interior do Paraná,
com uma área territorial de 1.635,522 km², sua população estimada no ano de 2018
segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) seria de
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26.602 pessoas, atualmente tem como prefeito Frederico Bitttencourt Hornung
(PMDB) (2017 – 2020) (IBGE, 2018).
Nesse contexto, questiona-se: Quais os conhecimentos que os camponeses
da região de Reserva - PR detém dos benefícios ofertados pelo governo federal,
estadual, municipal e cooperativas?
O presente artigo tem por objetivo analisar o nível de conhecimento dos
pequenos produtores rurais da região de Reserva - PR sobre os benefícios ofertados
pelo governo federal, estadual, municipal e cooperativas e sua importância para a
economia local.
2. METODOLOGIA
Para a elaboração do artigo serão utilizados alguns métodos de pesquisa
com o intuito de aprofundamento sobre o tema proposto, a metodologia dará base
para a elaboração das pesquisas que tem o intuito de trazer conhecimento e
facilidade na compreensão do assunto abordado.
Como estamos falando dos pequenos agricultores farei uso da pesquisa
aplicada, que, segundo Marconi (2002, p.20): “caracteriza-se por seu interesse
prático, isto é, que os resultados sejam aplicados ou utilizados, imediatamente, na
solução de problemas que ocorrem na realidade”.
Para a coleta de informações e dados, será empregada a pesquisa de cunho
qualitativo, que segundo Chizzoti (2017, p. 105):
Privilegia algumas técnicas que coadjuvam a descoberta de fenômenos
latentes, tais como a observação participante, história ou relatos de vida,
análise de conteúdo, entrevista não diretiva, etc, que reúnem um corpus
qualitativo de informações [...]. Observando a vida cotidiana em seu contexto
ecológico, ouvindo as narrativas, lembranças e biografias, e analisando
documentos, obtém-se um volume qualitativo de dados originais e relevantes,
não filtrados por conceitos operacionais, nem por índices qualitativos.
(CHIZZOTI, 2017, p. 105)

Assim, para a execução deste artigo será realizada uma pesquisa
bibliográfica, visando investigar e aprofundar o conhecimento acerca do tema; a
pesquisa, segundo Marconi e Lakatos (2006, p. 71) “abrange toda bibliografia já
tornada pública em relação ao tema de estudo, desde publicações avulsas, boletins;
[...] é colocar o pesquisador em contato direto com tudo que foi escrito, dito ou
filmado”. Para acrescentar à pesquisa bibliográfica, será realizada uma pesquisa
documental que “é a fase da pesquisa realizada com intuito de recolher informações
prévias sobre o campo de interesse.” (Marconi e Lakatos, 2006, p. 62).
Lakatos ressalta que:
O levantamento de dados, primeiro passo de qualquer pesquisa cientifica, é
de duas maneiras: pesquisa documental (ou de fonte primárias) e pesquisa
bibliográfica (ou de fonte secundária). (LAKATOS, 2006, p. 62).

Desta forma, para conseguir informações dos agricultores da região de
Reserva – PR sobre a assunto tratado será realizada uma pesquisa de campo para
coleta de dados utilizando amostragem, que é, para Chizotti (2017, p. 46) “uma
técnica utilizada quando o universo é muito grande ou é impossível contatar a
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totalidade os elementos que compõem.” E também estará presente a pesquisa de
campo por área, que é:
Uma das formas de variação aleatória simples é por área, utilizada quando
não se conhece a totalidade dos componentes da população, [...]
geralmente ocorre com pesquisa da área rural. (Lakatos, 2011, p. 45).

Deste modo serão feitos entrevistas e relatórios com intuito de obter
informações necessárias para a execução do trabalho disposto; Lakatos (2011, p.
92) diz que a entrevista “[...] é um encontro entre duas pessoas, afim de que uma
delas obtenha informações a respeito de determinado assunto, mediante uma
conversação de natureza profissional”.
Os dados serão coletados no decorrer do trabalho e nas etapas de pesquisa
a serem desenvolvidas durante todo o ano letivo; a pesquisa de campo será
realizada com alguns camponeses da região de Reserva - PR e alguns integrantes
de instituições que fazem parte de projetos que fornecem auxílio pelo governo; serão
realizadas pesquisas documental e bibliográfica para a fundamentação teórica sobre
o tema, para que, dessa forma, seja desenvolvido um trabalho rico em informações e
provido de conhecimento.
O questionário a ser aplicado para coleta de dados contendo as perguntas
elaboradas, no modelo semiestruturado, visando extrair informações uteis para a
realização deste trabalho. Este questionário será aplicado para 11 pequenos
agricultores da região, cujo objetivo será coletar dados, para enriquecer o trabalho
com informações, a pesquisa de campo seja o meio utilizado para execução das
perguntas.
3. DESENVOLVIMENTO
3.1

História da Agricultura

Antigamente os homens viviam em bandos, um povo nômade, vivia apenas
do que a natureza oferecia para o consumo, não sabiam exatamente plantar e muito
menos estocar alimento, passando assim por épocas do ano com fartura e outras
com a escassez de comida. Necessitavam sempre estar migrando para novas
terras afim de encontrar alimentos originados da caça e frutas da natureza.
Com o passar dos anos esse povo nômade começou a entender que
sementes colocadas ao solo originavam plantas capazes de produzir frutas e
cereais para serem consumidos, assim a agricultura foi se espalhando pelo mundo.
Neste contexto Lima salienta que:
Nessa relação do homem com a natureza, o homem age tanto mais
administrativamente quanto mais ele conjuga seus conhecimentos e
técnicas, os faz avançar e os aperfeiçoa na utilização de seus meios de
produção. (LIMA, 2001, p. 33)

Assim esses povos começaram a se fixar em um único local formando
comunidades, aprendendo cultivar as sementes e executando tarefas de acordo
com as necessidades e conhecimentos das pessoas que estavam cultivando os
alimentos para consumo, aumentando a diversidade de produtos, então foram
evoluindo mesmo que lentamente, aprenderam a plantar e adubar o solo para uma
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melhor produção. Lima comenta que:
Em um dado momento histórico, os agricultores em geral encontram-se em
situações diferenciadas, as quais os distinguem em diferentes categorias
sociais e econômicas. Eles dispõem de uma base material diferenciada,
entendida como a quantidade e qualidade da terra e dos demais meios de
produção, e estão integrados de forma distinta a um determinado meio
agroecológico e socioeconômico, com o qual estabelecem relações de
produção. (LIMA, 2001, p.37)

A agricultura começou então a se tornar atividade essencial para essas
comunidades fundadas, onde o homem leigo começou a entender que as sementes
plantadas em terras férteis produziam novas plantas, assim, os grãos cultivados
cresceriam e produziriam alimentos para o consumo, se deu o início da agricultura,
um grande avanço para o homem.
Furtado diz que:
A pratica da agricultura foi uma revolução fundamental para a espécie
humana. Caso ela não ocorresse, seria improvável que as áreas de caça
pudessem sustentar grande número de pessoas. Na verdade todas as
civilizações antigas, das quais se conhecem as dietas, tinham como base
alimentar plantas que se reproduziam por sementes. Trigo, milho e arroz.
(FURTADO, 2002, p. 122)

Então a agricultura começou a ser compreendida pelas pessoas da época,
o cultivo de grãos seria essencial para a sobrevivência.
Com o tempo aprenderam a selecionar as sementes para o plantio, visto
que sementes mais grandes e sadias ocasionariam numa produção mais
abundante, aprenderam a adubar a terra para deixa-la mais fértil e produtiva, e
foram aos poucos adquirindo conhecimentos de como cultivar para uma melhor
produção de alimentos.
Com essa evolução deu origem as propriedades rurais, que entende-se
como aglomerado de pessoas em uma área rural, onde desempenham alguma
atividade nas pequenas propriedades.
Furtado (2002, p. 15) afirma que: “[...] qualquer referência à “agricultura”
relacionava-se a todo o conjunto de atividades desenvolvidas no meio rural, das
mais simples as mais complexas.” as propriedades do sitio ocupada pelos
camponeses que ali cultivavam seus produtos.
3.1.1 A AGRICULTURA FAMILIAR
A agricultura familiar é um conglomerado de pessoas (camponeses) que tem
algum tipo de laço sanguíneo e trabalham no campo cultivando produtos da terra,
suas propriedades são de pequeno porte, porém que tem dificuldade em fortalecer a
agricultura local pela forma de obter os subsídios aos pequenos produtores.
Na Lei nº 11.326, Art. 3°, de 24 de julho de 2006, a agricultura familiar foi
assim definida:
I - não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos
fiscais;
II - utilize predominantemente mão de obra da própria família nas
atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento;
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III - tenha renda familiar predominantemente originada de atividades
econômicas vinculadas ao próprio estabelecimento ou empreendimento;
IV - dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família.

Para Lamarche apud Scheneidt (2003, p.64) as pequenas propriedades
familiar são de produção agrícola, onde a terra, o trabalho e seus produtos estão
diretamente unidos na família, possuem a diversidade como uma das principais
características “sem dúvida, da sua excepcional capacidade de adaptação”.
Lima (2001, p.41) reforça que a produção familiar não possui um salário fixo,
somente o lucro da sua produção dividido para a família, visando vendas para o
mercado local, “O fato da produção ser realizada pela família faz com que não exista
a separação, comum em outras organizações, entre os proprietários dos meios de
produção e os trabalhadores”.
O agricultor nos dias de hoje precisa buscar conhecimento, desenvolver
suas habilidades, crescer junto com os métodos implantados na produção agrícola
para não ficar perdido no passado, um passado não muito distante, mas que está
passando pela rápida evolução tecnológica do mundo atual.
No século XVlll, com a Revolução Industrial ocorre o início da mecanização
da agricultura, para melhorar e acelerar o processo de produção tornando mais ágil
e assertivo. Segundo Brum (1999, p. 33):
A primeira fase, que marcou o início da Revolução Industrial, começou na
segunda metade do século XVlll (1750/1800) e estendeu-se ao longo do
século XlX. Resultou de importantes avanços tecnológicos e da
disponibilidade de capital e de recursos[...].

Brum ainda complementa que “Maquinas para diferentes finalidades e seu
continuado aperfeiçoamento revolucionaram a produção.” quem consegue adquirir
mais maquinas tem uma produção mais elevada e rápida comparado aos
produtores com menos recursos. Delgado, Gasques e Verde diz que:
A “industrialização da agricultura” envolve a ideia de que a agricultura
acaba se transformando num ramo de produção semelhante a uma
indústria, como uma “fabrica” que compra determinados insumos e
produz matérias-primas para outros ramos da produção. (GELGADO,
GASQUES e VERDE, 1996, p.113)

Assim o que seria um processo todo manual se torna uma escala de
produção com maquinas para resultados mais lucrativos e com um rápido retorno,
seus produtos colhidos, mandados como matéria-prima para grandes industrias, e
não mais consumido pelas pessoas da região. Delgado, Gasques e Verde (1996)
ressalta que:
O trabalhador não mais cuida do plantar ou colher: ele se especializa;
são turmas que plantam, são turmas que colhem. Existe uma divisão do
trabalho, como uma posição dentro da empresa para o trabalhador
braçal, para o trabalhador técnico, com diferentes níveis de qualificação,
mas é um trabalho coletivo. (DELGADO, GASQUES e VERDE,1996)

Com toda essa evolução os pequenos produtores perdem espaço, muitos
não sabem que se tem ajuda disponibilizada pelo próprio governo para que esses
camponeses não desanimem, não deixem o sitio e sua produção continue ativa.
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A uma necessidade desses pequenos camponeses no município e sua
pouca produção, é uma necessidade local incentiva-los a continuar produzindo,
assim se tem produtos para próprio consumo do município, visto que produtos
transportado de outra região seria mais caro para aquisição, e não movimentaria a
economia da região já que o dinheiro iria para fora do município.
3.1.2 A importância da agricultura familiar no Brasil
A agricultura e um setor do Brasil que tem uma grande influência para o
andamento da economia do país.
Segundo o Censo Agropecuário de 2006 identificou-se aproximadamente 4
367 902 estabelecimentos relacionados a agricultura familiar, representando assim
84% dos estabelecimentos do Brasil. Assim este conjunto de agricultores
necessitam de uma área territorial de 80 milhões de hectares, ou melhor, 24% dos
estabelecimentos agropecuários do país.
De acordo com o censo (IBGE 2006) agricultores familiares são
responsáveis por cerca de 37% do valor bruto da produção agropecuária nacional,
35% do PIB.
Segundo a ONU (Organização das Nações Unidas) (2006) e a Secretaria
de Agricultura Familiar e Cooperativismo a Agricultura Familiar tem capacidade para
desenraizamento da fome mundial e junto beneficiar com uma segurança alimentar
sustentável. Conforme figura 01, ilustra os estabelecimentos agropecuários no sul
do país, porcentagem da agricultura familiar.
Estabelecimentos Agropecuários (em %) no Sul do país segundo Stoffel:

Figura 01: Números de estabelecimentos agropecuários por tipos de
estabelecimentos de agricultura familiar e não familiar nos estados da região Sul.
Fonte: IBGE (2009)
Pode-se notar na figura 01, claramente o domínio de agricultura familiar na
região Sul do Brasil, porém a agricultura está inserida por todo o país, tendo assim
suma importância o aperfeiçoamento das técnicas de cultivo por todo o território
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nacional.
3.2 AGRONEGÓCIO
O agronegócio corresponde a diversas atividades de produção proveniente
da agricultura e pecuária, na qual utiliza-se de tecnologias e biotecnologias,
proporcionando níveis de produção mais elevados, a revista Agron explica-o como:
“Agronegócio (também chamado de agribusiness) é o conjunto de negócios
relacionados à agricultura e pecuária dentro do ponto de vista econômico.” (Agron,
2019).
No Brasil o agronegócio é o motor da economia nacional com avanços em
técnicas de produção, representa aproximadamente um terço do PIB (Produto
Interno Bruto) brasileiro, assim, se mantem num setor de grande capacidade em
gerar emprego e renda para a população. (MAPA, 2011)
O agronegócio é caracterizado como uma das principais atividades
econômicas, deixando o pais entre um dos maiores produtores e exportadores no
setor de alimento. Poucos países tiveram um crescimento tão significativo como o
nosso, que em aproximadamente dez anos teve um aumento onde dobrou sua
produção de produtos agropecuários. (Revista Custo Brasil, 2009)
O notável crescimento vem desde os aperfeiçoamentos de tecnologias até o
melhoramento de sementes para plantio e mecanização para cultivos e colheitas,
juntamente com uma capacitação dos agricultores para a realização de todo o
processo produtivo.
Já olhando para o Paraná, um dos estados que possui uma forte presença
na sustentação do agronegócio, pois é um dos principais produtores nacionais de
produtos com destino de exportação e para o consumo interno. Está entre os três
maiores produtores de grãos e carne do pais. (ENEGEP, 2010)
O Paraná sempre teve destaque nas produções vendo que sua população
rural está fixada e economicamente ativa, dispõe de um clima propicio para produzir
e possui uma área com um bom aproveitamento para a agricultura, detém de
produtos com qualidade para consumo e sua produção tem se mantido acima da
média nacional nos últimos anos.
O crescimento do agronegócio tem um impacto significativo na qualidade de
vida da população paranaense, pois os municípios que concentram as atividades
ligadas ao agronegócio apresentam um alto IDH (Índice de Desenvolvimento
Humano), estão em um rápido crescimento econômico.
3.3 ECONOMIA - Local e Regional
A agricultura brasileira cresce de forma rápida e sustentável, ancorando-se
em políticas públicas e no produtor rural, tendo uma vasta expansão e
principalmente firmando-se gradativamente a integração da econômica local e
regional. (MAPA 2014). Vasconcellos define economia como:
Ciência que estuda como o indivíduo e a sociedade decidem utilizar
recursos produtivos escassos, na produção de bens e serviços, de modo a
distribui-los entre as várias pessoas e grupos da sociedade, com a
finalidade de satisfazer as necessidades humanas. (VASCONCELLOS,
2006, p.03)
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Seria a administração das coisas públicas, pessoais, bens, serviços,
produção, distribuição e como é utilizada pelas pessoas, existe porque nossos
recurso são finitos frente as nossas necessidades. Nusdeo complementa
Vasconcellos que a economia é:
[...] uma ciência social, ou seja, ela pressupõe a escassez em nível social,
isto é, condicionando a vida de todos os seres indistintamente, sem se
preocupar com o fenômeno em sua dimensão individual, muito embora ele,
é claro, exista. (NUSDEO, 2001, p. 28)

Em outras palavras seria a ciência que tem como objeto de estudo a
escassez na produção que é resultado de alguma restrição física ou até mesmo a
falta de algum recurso para o processo de produtivo.
Se nossos recursos fossem ilimitados, não teria necessidade de estudar
inflação, desempregos, crescimento econômico do país, produção, exportação, etc.
Provavelmente não haveria esses problemas na sociedade.
A microeconomia e a macroeconomia são as principais divisões da
economia, pode-se entender como:
A microeconomia, ou teoria dos Preços, analisa a formação de preços no
mercado, ou seja, como a empresa e o consumidor interagem e decidem
qual preço e a quantidade de um determinado bem ou serviço em mercados
específicos. (VASCONCELLOS, 2006, p. 31).

Então a microeconomia seria voltada para a oferta e demanda dos
produtos, estaria ligada aos preços para venda dos bens, assim se obtém uma
relação entre consumidor e as empresas que fabricam um bem ou vendem um
serviço, formando um valor de comercialização.
Já olhando para a macroeconomia, nota-se que tem um comportamento
visando um todo, considerando as possíveis variáveis como investimentos, renda
nacional, taxas de inflação, desempregos, etc. Vasconcellos (2006) diz que a
macroeconomia:
[...] estuda a economia como um todo, analisando a determinação e o
comportamento de grandes agregados, tais como: renda e produtos
nacionais, nível de geral, nível geral, empregos e desemprego, estoque,
estoque de moedas e taxas de juros, balanças, de pagamentos e taca de
cambio. (VASCONCELLOS, 2006, p.83)

Para produzir contamos com o homem e com a natureza, seus produtos
vendidos possibilitam lucros, faz a economia girar, pois gastam dinheiro em
insumos, gastos de plantio e cultivo, vendem a sua produção para pagar as dívidas
e o lucros e destinado para investir tanto em qualidade de vida quanto para
aquisição de uma nova tecnologia.
3.4 PRONAF
O PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, é
uma ferramenta essencial de modernização e expansão do crédito rural que busca
propiciar o desenvolvimento sustentável da agricultura familiar.
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É uma política agrícola, que ajudou no desenvolvimento de pequeno agricultor,
tornando-o competente, aumentando o potencial dos trabalhadores rurais e
ajudando no aumento da produção.
O PRONAF busca:
Promover o desenvolvimento sustentável do segmento rural constituído
pelos agricultores familiares, de modo a propiciar-lhes o aumento da
capacidade produtiva, a geração de empregos e a melhoria de renda
(BRASIL, 1996, p.1).

O decreto instaurado no ano de 1996, N°1.946, diz que o PRONAF tem por
objetivo melhorar a qualidade de vida no segmento da agricultura, proporcionar
aprimoramento de tecnologia empregada, aprimoramento profissional para o
agricultor, entre outros., o pequeno produtor começou a ganhar voz, desenvolver
melhor, manter uma qualidade familiar num nível mais elevado com uma melhor
estabilidade, começou investir em algumas máquinas para o trabalho na lavoura,
desenvolveu um conhecimento e aprendizado para uma melhor produção com a
tecnologia que começa a chegar nas mãos do camponês, podendo, desta forma,
aprimorar os produtos consumidos na região. O PRONAF fez com que a agricultura
conseguisse um desenvolvimento.
A reforma agrária, desencadeada pelos camponeses na troca de donos quando
o Brasil ganhou independência, proporcionou uma envoltura com o governo para
melhorar a distribuição e terra.
A reforma agrária é o conjunto de medidas para promover a melhor
distribuição da terra mediante modificações no regime de posse e uso, a
fim de atender aos princípios de justiça social, desenvolvimento rural
sustentável e aumento de produção (Estatuto da Terra - Lei nº 4504/64).
(INCRA)

3.5 BENEFÍCIOS PARA O PEQUENO AGRICULTOR
Hoje em dia o credito rural tem ajudado os agricultores a aumentar sua área
de cultivo, quantidade de produção, qualidade e rapidez no processo.
Leite comenta que “os créditos de custeio ficam disponíveis quando os
recursos se destinam a cobrir despesas habituais dos custeios” (Leite, 2015, p.9)
O governo vem auxiliando com oportunidade de melhoria, por exemplo são
os créditos rurais.
 Pronaf mais alimentos: Crédito para investir no aumento da produção,
da produtividade e na redução dos custos, elevando a renda familiar.
(Banco do brasil.
 Pronaf Credito Fundiário: Crédito para aquisição de terras e
implantação inicial da atividade agropecuária.
 Pronaf Reforma Agrária - Planta Brasil: Credito para investir na
implantação, ampliação e modernização da infraestrutura de produção
e serviços, no estabelecimento rural ou em áreas comunitárias rurais.
(BANCO DO BRASIL)
São financiamentos com juros reduzidos destinado ao desenvolvimento e
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aumento da produção.
3.6 ANÁLISE DOS DADOS
Com o intuito de analisar o conhecimento dos pequenos agricultores da
região de Reserva – PR referente aos benefícios disponíveis pelo governo e
cooperativas, visando o auxílio dos mesmos, foi realizada uma pesquisa de campo
no mês de agosto de 2019 com 11 agricultores da região. Durante os 31 dias do
mês, foi aplicado um questionário semiestruturado, por meio da entrevista com os
pequenos produtores, donos de propriedade do interior do município de Reserva.
Conforme figura 02, pode-se ver os limites do município, cujo surgimento foi
o desmembramento do município de Tibagi – PR, segundo dados do IPARDES,
(2019).

Figura 02: Limites do Município de Reserva – PR
Fonte: IPARDES (2019)
Os dados foram coletados no decorrer do trabalho e nas etapas de pesquisa
desenvolvidas durante todo o ano letivo; a pesquisa de campo foi realizada com
alguns camponeses da região de Reserva - PR e alguns integrantes de instituições
que fazem parte de projetos que fornecem auxílio pelo governo; foram realizadas
pesquisas documental e bibliográfica para a fundamentação teórica sobre o tema,
para que, dessa forma, fosse desenvolvido um trabalho rico em informações e
provido de conhecimento.
Assim podemos obter dados mensuráveis para uma melhor analise destes
pequenos produtores da região de Reserva – PR.
Mediante a idade dos entrevistados, sua faixa etária está bem avançada,
conforme figura 03.
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Figura 03: Gráfico que amostra a idade dos entrevistados
Fonte: a autora (2019)
Pode-se observar que diante de 11 agricultores entrevistados, a idade
predominante é maior que 60 anos, ou seja, percebe-se que a faixa etária dos
camponeses é idosa e predominante do sexo masculino.
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Figura 04: Gráfico que mostra quantidade de pessoas trabalhando
Fonte: a autora (2019)
Para execução do trabalho na propriedade desses agricultores, conforme
figura 04, mostra que a predominância é de 2 pessoas, geralmente o próprio
agricultor e sua esposa, visto que, na entrevista alguns relataram que pelo menos 1
de seus filhos foram para a cidade em busca de serviço. Vinciguera (2014, p. 8)
define a agricultura familiar como: “o cultivo da terra por parte de uma família, onde o
produtor tira os produtos para consumo próprio e para possível comercialização
sendo os agricultores gestores e trabalhadores das próprias terras”, ou seja, a maior
parte da produção familiar é utilizada para subsistência no próprio âmbito familiar.
Nota-se na figura 05, que para a realização do serviço no local o casal é
responsável pela atividade.
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Figura 05: Pessoas que trabalham no local
Fonte: a autora (2019)
Neste gráfico é possível analisar melhor a questão das pessoas que
realizam o cultivo no campo, onde quase metade dos entrevistados realizam as
atividades junto a sua esposa, assim notamos fortemente a agricultura familiar
presente, pois não há outras pessoas que ajuda no cultivo além da esposa e filhos.
Das pessoas entrevistadas que trabalham no local nota-se que a
escolaridade é precária.
18%
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28%

18%
18%
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Ens. Fundamental Incompleto
Ens. Fundamental Completo
Ens. Medio Incompleto

Figura 06: Escolaridade dos agricultores
Fonte: a autora (2019)
Na figura 06, pode-se ter uma breve noção do grau de ensino dos
camponeses, provável que não se tenha um grande entendimento, conhecimento,
devido a sua pouca formação. Segundo Paini et al. (2005, p. 228):
[...] a problemática do analfabetismo ainda necessita ser estudada e
compreendida em quatro aspectos: o econômico-social, ao explorar os
diversos indicadores sociais relacionados ao analfabetismo e ao iletrismo; o
aspecto político, ao desvelar os problemas que tornam o analfabetismo
renitente, conhecendo o ponto de vista do próprio analfabeto e buscando
compreender seus desejos e possibilidades; o político educacional, ao
considerar as diferenças regionais existentes no Brasil, e o aspecto
organizacional, ao fomentar os projetos de combate à analfabetização pelos
diferentes órgãos, bem como pelos governadores, prefeitos, membros dos
Legislativos, Secretarias, a fim de que ganhe o corpo e a alma dos
educadores e de todos os setores que desenvolvem os projetos de
leiturização.
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Entende-se que a pouca escolaridade seja reflexo dos agricultores, desde
crianças, trabalharem na roça com os seus pais. A localização das propriedades nas
áreas rurais, dificultava o deslocamento de seus filhos até um colégio.
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Figura 07: Tempo de cultivo nas terras
Fonte: a autora (2019)
A maioria dos entrevistados está nessas terras desde criança, vieram de
família camponesa, cujas terras é passada de geração para geração, de acordo com
a figura 07.
Os outros, que estão há menos tempo, são filhos que assumiram parte da
propriedade para seu cultivo, deixaram de ser dependentes dos pais para começar
uma família.
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Figura 08: Terras cultivadas pelos camponeses
Fonte: a autora (2019)
De acordo com a figura 08, a maior parte das terras de cultivo são
propriedade do agricultor, onde não faz uso de arrendamento de solo. Em segundo
estão os camponeses que não possuem tanto terreno, assim fazem uso de aluguel
de propriedade para cultivo, e por último, os produtores que não possuem terras,
assim necessitam do arrendamento total das áreas para cultivo.
Nesse contexto, Wanderley (2004, p. 48-49) diz que: a transmissão é um
“negócio de relações” entre os agricultores e seus filhos, e a manutenção da
propriedade através das gerações subordina todas as demais considerações. Já a
transferência permanece uma relação entre pai e filho, mas se torna uma “relação de
negócio.
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Figura 09: Quantidade de terras cultivadas em hectares por agricultor
Fonte: a autora (2019)
Na figura 09, podemos analisar a quantidade de terras para cultivo. As terras
são utilizadas tanto para plantio de soja, milho, feijão, cereais em geral, etc., para o
sustento da família, já que o único sustento é a produção dos alimentos.
Todos essas produtos que são cultivados e colhidos são vendidos para gerar
lucros, assim o agricultor terá poder de compra para aquisição de outros bens além
dos produzidos por ele.
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Figura 10: Destino da produção dos camponês
Fonte: a autora (2019)
Os produtos comercializados no município vem do campo, agricultura
familiar comercializada em grande escala na própria região.
A figura 10, deixa visível o destino dos alimentos, assim nota-se a maior
parte sendo consumida na própria região, ou seja, movimentando a economia local.
Finatto e Salamoni (2008, p. 214) enfatizam que:
As dificuldades relacionadas ao acesso ao crédito, insumos e quanto ao
local de comercialização da produção foram as mais citadas,
posteriormente, aparecem as dificuldades relacionadas à falta de mão deobra para trabalhar nas atividades agrícolas e as relacionadas às
pesquisas, principalmente as de mercado para diagnóstico das demandas
do mesmo, o que possivelmente favorecerá uma melhor comercialização
dos produtos. (FINATTO e SALAMONI, 2008, p. 214)
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Os pequenos agricultores estão produzindo para o comércio local e para a
COAMO, como principal lugar de distribuição, produzem pouco se comparado a
fazendeiros que tem sua produção destinada à exportação.
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Figura 11: Possui conhecimento das formas de auxílio para pequeno
produtor
Fonte: a autora (2019)
Nota-se na figura 11, que maior parte de agricultores possui um certo
conhecimento de algum tipo de auxilio governamental ou cooperativa, Castro (2013,
p. 29) destaca que:
Os subsídios governamentais abriram a oportunidade para investimentos
pesados na agropecuária, promovendo seu avanço tecnológico através do
uso de tratores e máquinas, sementes selecionadas, fertilizantes químicos e
pesticidas, etc. (CASTRO, 2013, p. 29)

Os agricultores da região possui ciência dos benefícios para o pequeno
agricultor, porém foi relatado que devido a muita documentação exigida eles não
sabem como procurar e acabam desistindo de fazer uso dos subsídios a eles
disponíveis.
Referente a questão 12, os 64% que possuíam conhecimento de algum tipo
de auxilio comentaram a dificuldade em fazer uso desses benefícios, devido a
muitos papéis exigidos, quando a renda mensal é baixa o valor de auxilio liberado é
baixo, caso tenha terras arrendadas para poder cultivar se torna necessário um
avalista para financiamentos, porém os agricultores que obtiveram esses benefícios
relataram aumento em sua produção, produtos com mais qualidade, mais duráveis
contra pragas, e melhor para venda devido ao aspecto visualmente melhor. Já 36%
dos agricultores não possuem nenhum tipo de conhecimento referente aos
subsídios, são acostumados cultivar com os recursos próprios.
Conforme os dados obtidos nota-se que os pequenos produtores da região
não possui um bom conhecimento dos auxílios destinado a ajuda-los, apenas 64%
dos camponeses sabem dessa assistência, mesmo tendo dificuldade para fazer uso
já que a escolaridade é mínima. Os outros 36% são leigos em relação aos subsídios
disponíveis a eles, não buscaram conhecimento e nenhuma pessoas com instrução
os informou sobre benéficos para auxiliar o pequeno produtos.
Como comentado nos resultados da pesquisa de campo, os agricultores que
fizeram uso de alguma forma de auxílio do governo ou cooperativa obtiveram um
aumento na produtividade e melhoramento na qualidade do produto, então com a
falta de instrução para os camponeses referente aos auxílios que busca contribuir
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para uma melhor e maior produção afeta a economia local, que poderia por sua vez
comprar produtos do local tornando um menor custo na aquisição e movimentando o
comercio local.
4. CONCLUSÃO
Com o presente trabalho tivemos a possibilidade de analisar o
conhecimento dos pequenos produtores da região de Reserva – PR, verificar se
recebem alguns subsidio ou ajuda do governo e cooperativas de credito rural,
diagnosticar para onde está sendo enviada a produção, cujo assunto é de grande
importância para a economia regional.
Os pequeno produtores da região, são de grande relevância para o
município, pois são eles que produção uma grande parte dos alimentos
consumidos, com isso são responsáveis pela maior parte dos empregos no campo,
uma profissão que é passada de geração para geração.
Os agricultores necessitam de apoio, auxilio, incentivo para continuar
produzindo e movimentando o comercio local na área de alimento.
Para isso é necessário um bom ensino, visando diminuir o índice de
analfabetismo, profissionais que façam divulgações de financiamentos que se
encaixem no perfil do pequeno produtor, pessoas para ajudar no processo de
solicitação dos subsídios, politicas publicas visando melhorias para o agricultor,
desenvolvimento do pequeno produtor rural.
Kageyama fala que:
Pode-se extrair a ideia de que o desenvolvimento rural deve combinar o
aspecto econômico (aumento do nível e estabilidade da renda familiar) e o
aspecto social (obtenção de um nível de vida socialmente aceitável) e que
sua trajetória principal reside na diversificação das atividades que geram
renda. (KAGEYAMA, 2003, p. 06)

É um trabalho complexo, visto que os camponeses relataram dificuldade
para fazerem o uso de subsídios, falta de instrução, pouco conhecimento, filhos
saindo do sitio, deixando de dar continuidade ao negócio da família pela falta de
ajuda para buscar novas oportunidades nas grandes cidades.
Por fim, conseguimos atestar que os poucos agricultores, os quais fizeram
uso de algum tipo de auxilio obtiveram um aumento na sua produção, adquirindo
assim uma rentabilidade melhor.
Portanto, os subsídios governamentais podem auxiliar de forma positiva os
pequenos produtores familiares a aumentar sua produção, tendo assim um renda
mais elevada e um melhor padrão de vida.
Desta forma cremos que com essa investigação outros pesquisadores
realizem estudos com o objetivo de entender e melhorar a agricultura do nosso
país.
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LOGÍSTICA REVERSA COMO VANTAGEM COMPETITIVA – ESTUDO
DE CASO
Isabeli Bueno de Camargo¹ Rodrigo José Ferreira Lopes²

RESUMO
O primeiro estudo sobre a logística reversa iniciou em meados de 1980, com a
necessidade da redução da poluição, satisfazer o governo, a comunidade local e os
clientes que avaliam as empresas de diferentes formas. A Lei nº 12.305 de 02 de
agosto de 2010 institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) e diz que a
logística reversa é um instrumento de desenvolvimento econômico e social
caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a
viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para
reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação
final ambientalmente adequada, alterando e dando outras providências a Lei nº
9.605 criada em 12 de fevereiro de 1998, que estabelece sanções penais e
administrativas para quem praticar atividades lesivas ao meio ambiente. Para
algumas indústrias, distribuidores, importadores e vendedores o processo de adotar
a logística reversa é obrigatório, como por exemplo, setores de agrotóxico, pilhas e
baterias, pneus, entre outros.
Com o objetivo de demonstrar a importância da logística reversa e quais os
benefícios trazidos com a ela, tanto para empresas quanto ao meio ambiente,
auxiliando respectivamente na redução dos custos e alavancando a competitividade
e na sua preservação, foi utilizado como principais ferramentas a pesquisa aplicada
e exploratória. Obtendo resultados positivos com a aplicação da logística reversa tais
como o reconhecimento de investidores e da comunidade e o benefício trazido à
propria empresa com a otimização de recursos e o exercício da responsabilidade
social.
Palavras-chave: Logística reversa. Competitividade. Meio ambiente.

ABSTRACT
The first study about reverse logistic started in mid-1980, with the necessity of
pollution reduction, to satisfy the government, the local community and the clients
that evaluate the companies in different ways.
The law number 12.305 of August 2nd , 2010 establishes the Nacional political of
solid residues (PNRS) which states that the reverse logistic is an economic and
social instrument of development characterized by a set of actions, procedures and
ways aimed to enable the collection and the restitution of the solid wastes to
business sector, to reutilization, on its own cycle or other productive ones, or any
other final destination environmentally qualified, alternating and giving other
provisions to the law number 9.605 which was created on February 12 th , 1998, that
establishes criminal and administrative sanctions for the ones who practice damaging
activities to the environment. For some companies, distributors, importers and sellers
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the process of adopting the reverse logistic is mandatory, for example, agrochemicals
sectors, batteries, tires and others.
With the objective of showing the reverse logistic’s importance and the benefits
brought with it, not only for companies but also for environment, respectively backing
up the costs’ reduction and increasing the competitiveness and its preservation, was
used as main tool the applied and exploratory search. Positive results were obtained
with the reverse logistic’s application such as the recognition of the investors and
community, the benefity brought to the company with the resources’ optimization and
the social responsability exercise.
Key-words: Reverse logistic. Competitiveness. Environment.

1. INTRODUÇÃO
Logística reversa vem por meio do retorno de um produto para seu local de
origem pelos mais diversos fatores, seja por alguma avaria ou até mesmo para o
descarte correto. Tem por objetivo principal, que as organizações minimizem os
impactos ambientais, desenvolvendo assim uma competitividade sadia no meio
empresarial, que ajudam a aumentar a produtividade, qualidade dos serviços
prestados, melhoria da imagem junto aos clientes criando a vinculação do produto à
marca ou empresa, conciliando estratégias e interesses organizacionais e
socioambientais.
A vida de um produto não acaba quando é feita a entrega ao cliente final,
pois produtos que possuem alguma avaria, que se danificam, não funcionam ou
tornam-se obsoletos, devem retornar ao seu ponto de origem para serem
reaproveitados, reciclados ou descartados de forma adequada caso não haja mais a
possibilidade de recuperá-los. Dentro disso, temos duas áreas de atuação, a de
pós-venda e a de pós-consumo, a primeira pode ser considerada como a área que
cuida do planejamento e do controle para a destinação correta dos produtos sem
uso por algum defeito de fábrica ou danificado devido ao uso, porém funcionando,
mas que retornam por questões de garantia. Na de pós-consumo, se refere aos
produtos no final de sua vida útil, ou seja, quando não há mais a possibilidade de
utilização. Para que este processo seja eficiente e eficaz, deve-se considerar alguns
fatores críticos, como por exemplo, os bons controles de entrada onde é preciso
analisar de forma correta o estado dos materiais que retornam para sua origem, se
poderão ser revendidos ou se terão que ser totalmente reciclados.
Com a implementação nas empresas, além dos resíduos gerados no
processo produtivo, o fabricante também fica responsável pelo produto até o fim da
sua vida útil, por isso a importância de logo na fase do desenvolvimento se pensar
como será feito o descarte ou o reaproveitamento ao final da vida útil do produto.
Em um mundo onde há constantes mudanças tecnológicas em que os
produtos tem um ciclo de vida reduzido e a sociedade acompanha tais mudanças, a
quantidade de produtos enviados para descarte aumenta de forma significativa
diariamente, por isso a importância de uma logística reversa eficiente, a qual vem
ganhando forças no meio empresarial não só por questões de legislações
ambientais e econômicas como a recaptura de valores, mas também pelo aumento
da conscientização e preocupação da população que estão dispostas a pagar mais
caro em um determinado produto ou serviço em que os fabricantes tenham um
planejamento adequado para o descarte correto ou reutilização dos materiais
utilizados, gerando menos impacto negativo ao meio ambiente, o qual vem sofrendo
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com o acumulo de lixos nos aterros sanitários, afetando diretamente as mudanças
climáticas do planeta.
Mas afinal, qual a importância da logística reversa e quais os benefícios
trazidos com ela para as empresas, de forma a auxiliar na redução dos custos e
alavancar a competitividade?
1.1 OBJETIVOS
São metas que se pretende atingir, o que move um indivíduo a correr atrás
do que se espera. Segundo LAKATOS e MARCONI (2002) toda pesquisa deve ter
um objetivo determinado para saber o que vai se procurar e o que se pretende
alcançar.
1.1.1 OBJETIVO GERAL
O presente trabalho tem por objetivo demonstrar a importância da logística
reversa e quais os benefícios trazidos com a ela, tanto para empresas quanto ao
meio ambiente, auxiliando respectivamente na redução dos custos e alavancando a
competitividade, e na sua preservação.
1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Conceituar a gestão estratégica, gestão de produção, logística reversa,
sustentabilidade e suas importâncias.
- Mostrar as atitudes da empresa usada como objeto de estudo em relação a
logística reversa.
- Apresentar os dados da aplicação da logística reversa, com os ganhos em
relação a competitividade.

2. METODOLOGIA
GIL (2002) diz que na etapa metodologia, são descritos os procedimentos a
serem seguidos na realização da pesquisa e requer informações acerca de
aspectos como: tipo de pesquisa, população e amostra, coleta de dados e análise
dos dados.
Para GIL (2007) a pesquisa é o processo racional e sistemático que tem
como objetivo proporcionar respostas aos problemas propostos e se desenvolve por
várias fases, desde a formulação do problema até a apresentação dos resultados.
Do ponto de vista de sua natureza, foi uma pesquisa aplicada, pois segundo
GIL (2010) é direcionada à obtenção de conhecimentos visando à aplicação em
determinada situação, neste caso de como a empresa vem sendo beneficiada com
a aplicação da logística reversa.
Quanto a questão de abordagem, se deu por uma pesquisa quantitativa,
coletando informações sobre os dados relacionados com a atitude da empresa em
relação a logística reversa identificando-os graficamente. E também qualitativa, de
modo que foi interpretado os mesmos dados obtidos, para ao fim apresentar os
resultados, pois FONSECA (2002) conclui que a utilização conjunta da pesquisa
quantitativa e qualitativa permite recolher mais informações do que se poderia
conseguir isoladamente.
Pelo ponto de vista de seus objetivos, foi uma pesquisa exploratória, que
segundo LAKATOS e MARCONI (2003) é utilizada com o objetivo de conseguir
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informações e ou conhecimentos acerca de um problema para o qual se procura
uma resposta. Também envolveu levantamentos bibliográficos, ou seja, com base
em pesquisas já realizadas na área que definem o processo e a importância da
logística reversa em meio a competitividade empresarial.
Os procedimentos técnicos foram feitos através de pesquisas bibliográficas,
pelo fato de ser elaborada a partir de materiais já publicado. Para LAKATOS e
MARCONI (2003), a pesquisa bibliográfica abrange toda a bibliografia já tornada
pública em relação ao tema de estudo, desde publicações avulsas, boletins, jornais,
revistas, livros, pesquisas, monografias, teses, material cartográfico, etc.
Neste caso, foi estudada e analisada uma empresa de grande porte, que
produz madeira, papéis e cartões para embalagem, embalagens de papelão
ondulado e sacos, com várias unidades em todo país.
O estudo foi feito através de Relatórios de Sustentabilidade que podem ser
encontrados de forma pública no site da empresa e através da Sondagem Industrial
Paranaense.
A intenção foi demonstrar que destinando de forma correta os resíduos, ou
seja, as partes que sobram do processo de produção em qualquer que seja o
estado, ou até mesmo reutilizando-os na própria produção, pode contribuir de forma
positiva nas questões sociais e econômicas de interesse da empresa, gerando
maior competitividade.

3. DESENVOLVIMENTO
3.1

REFERENCIAL TEÓRICO

Segundo MARION, DIAS e TRALDI (2002) nesta etapa deve conter um
apanhado do que existe na abordagem do tema escolhido.
3.1.1 GESTÃO ESTRATÉGICA
Consiste na implementação de práticas e objetivos já traçados pelos gestores
no planejamento estratégico com base nos ambientes internos e externos da
empresa, comprometendo todos os níveis hierárquicos da organização, pois
segundo COSTA (2007) quando o processo e a metodologia de trabalho são
adequados, consegue-se o envolvimento e comprometimento de todos aqueles que
têm uma contribuição efetiva na elaboração e na execução das atividades de
transformações necessárias, dessa forma, as pessoas e os processos deixam de
ser parte do problema e passam a ser parte da solução. É um constante ciclo para
se observar e gerenciar, com passos de formulação da estratégia, implementação,
avaliação e aprendizado e análise do ambiente de negócios.
Tem por objetivo incentivar ações que levam ao sucesso como aumentar o
lucro, melhorar atendimento e imagem da empresa, com a função de realizar um
acompanhamento do desempenho, avaliações de diagnósticos e de prontidão,
fixação das metas e desafios, distribuição de responsabilidades, conduzir e
acompanhar as etapas da implantação, o que possibilita enfrentar as mudanças
observadas ou previsíveis no seu ambiente externo ou interno antecipadamente,
sendo também necessário ter estratégias alternativas em caso de falhas ou em
situações inesperadas, sabendo gerenciar os riscos de forma eficiente e eficaz.
Antes de tudo, para implementar a gestão estratégica em uma organização,
se faz necessário a análise de ambientes de forma a compreender seu
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posicionamento frente aos ambientes em que está envolvida. Analisar as forças e
fraquezas como características internas da empresa e como características
externas as ameaças e oportunidades. Na segunda etapa, é necessário fazer o
planejamento estratégico, formulando metas, prazos e objetivos para que quando a
estratégia for executada seja possível fazer a mensuração dos resultados obtidos
em relação aos planejados.
Uma das principais concentrações da gestão estratégica é a competitividade,
a qual COSTA (2007) classifica como uma disputa em confronto com seus
concorrentes na busca da preferência de seus clientes, do seu público-alvo ou do
seu mercado, podendo ser também na disputa da obtenção das melhores fontes de
recursos, pessoas, matérias-primas, tecnologias e ou recursos financeiros para
suas operações.
Os fatores que podem ajudar na conquista do sucesso muitas vezes estão
mais fora do que dentro das organizações, nenhuma pode agir de forma que se
sintam únicas no meio de atuação ou como se seu público fosse exclusivo, pois
COSTA (2007) diz que se seu negócio prosperar, em algum momento outras
empresas irão investir na mesma atividade. Com isso, se torna muito importante
estar sempre em constante análise entre você e seus concorrentes, pois chegar
primeiro com a ideia conquista um espaço no mercado, no entanto, abre portas para
que outros venham trabalhando no mesmo ramo trazendo novidades e inovações
talvez com um menor preço e melhor qualidade.
3.1.2 GESTÃO DA PRODUÇÃO
Gerir é juntar todos os recursos e competências necessárias para o
funcionamento do negócio, integrando-as e dando uma direção focada em alcançar
resultados, fazendo o máximo com o mínimo possível. Produzir é a transformação
através de um conjunto de atividades que faz de insumos a conversão para
produtos ou serviços.
CHIAVENATO (2014) diz que é o núcleo de toda a atividade empresarial, e
toda empresa em suas origens nasce para produzir algo seja um produto ou serviço
e com isso obter o retorno de seu trabalho, para garantir sua sobrevivência e criar
condições para o sucesso e crescimento sustentável. Diante disso, o primeiro
objetivo de uma empresa é produzir algo que satisfaça as necessidades do meio
em que está inserida. Em meio a toda essa criação é definida a missão da
organização e visão de futuro, afim de agregar valor em seu produto ou serviço.
Como objetivo secundário pode-se dizer que é a obtenção de lucros e retorno de
todo o investimento aplicado ao negócio chegando a missão determinada na sua
criação.
Com um mundo em intenso movimento 24 horas por dia, se faz necessário
uma produção contínua para que se consiga abastecer e suprir as necessidades da
sociedade em geral, e para que haja uma produção eficiente e eficaz vem a
importância de uma boa gestão, capaz de produzir com qualidade satisfazendo as
necessidades cada vez mais sofisticadas e exigentes, com a flexibilidade de
reinventar e criar um mix de seus produtos ou serviços com um preço competitivo.
Se torna essencial saber qual o atrativo da empresa, ou seja, o que se sabe fazer
bem e melhor em comparação com seus concorrentes e em cima disso buscar ser
melhor a cada dia, focando no que se é o atrativo aperfeiçoando tais competências.
Importante ter em mente que nem sempre um leque muito grande de produtos ou
serviços se torna um sucesso, pelo contrário, caso não haja uma boa gestão isso
pode se tornar um fracasso enquanto se poderia fazer com excelência apenas uma
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atividade que levaria ao sucesso.
Segundo CHIAVENATO (2014) as organizações em geral e as empresas em
particular constituem um conjunto de oito processos básicos que se integram e os
quais funcionam as atividades de modo geral, sendo denominados:
1º - criação e inovação onde há a descoberta daquilo que as pessoas
querem ou precisam.
2º - desenvolvimento de produtos, transformar a ideia do papel em um
produto ou serviço real.
3º - produção, produzir para satisfazer necessidades e aspirações.
4º - marketing, chamando a atenção para o produto ou serviço gerado
criando uma demanda.
5º - vendas, transformando os clientes que eram potenciais em pagantes.
6º - induzir os clientes a comprar ou investir em algo de valor que vale a
pena.
7º - entregar aos clientes o que lhes foi prometido e assegurar que estejam
satisfeitos.
E por fim o 8º processo básico que é gerar dinheiro suficiente para manter o
negócio em constate operação.
Há compromissos que devem ser cumpridos para um bom andamento como
por exemplo, fazer exatamente aquilo que é divulgado como produto ou serviço,
agindo com transparência, escutando as necessidades dos clientes e fazendo com
muito profissionalismo, eficiência e eficácia, o que consequentemente traz a
satisfação do cliente, pois ele é a razão pela qual a empresa existe. Honrar com
seus compromissos públicos, cumprindo toda legislação e obrigações regulatórias
nacionais, como também com seus compromissos internos quanto aos
colaboradores como proteger a saúde e segurança, informações pessoais e
igualdade de oportunidades. Por fim, mas de grande importância, a GP exige que o
gestor seja uma referência para sua equipe, com uma conduta de liderança e
integridade, sendo um exemplo principalmente no que se diz respeito aos
compromissos assumidos perante os clientes.
Os componentes mais importantes da gestão da produção são apresentados
na figura abaixo (Figura 01):
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Figura 01 - Principais componentes da gestão da produção.

Fonte: Adaptado de CHIAVENATO (2014).

3.1.3 LOGÍSTICA REVERSA
Segundo LEITE: (2009, pág. 17): “Entendemos logística reversa como a área
da logística empresarial que planeja, opera e controla o fluxo e as informações
logísticas correspondentes, do retorno dos bens de pós-venda e de pós-consumo
ao ciclo de negócios ou ao ciclo produtivo, por meio dos canais de distribuição
reversos, agregando-lhes valores de diversas naturezas: econômico, de prestação
de serviços, ecológico, legal, logística, de imagem corporativa, dentre outros.”
Basicamente podemos dizer que se dá pelo fluxo inverso do processo feito para que
um bem ou serviço chegue até o consumidor final, visando a reutilização ou
descarte ecologicamente correto. Este processo não se dá apenas entre vendedor e
consumidor final, mas também dentro do próprio ciclo de produção em que pode
ocorrer alguma falha em determinado ponto do processo e retorna para o início para
ser corrigido.
LEITE (2006) relata que ela está diretamente relacionada aos objetivos
estratégicos da organização, pois se preocupa com a competitividade
organizacional, com os clientes, respeito a legislação, a busca por resultados
econômicos da organização e valorização dos ativos.
De acordo com ROGERS e TIBBEN-LEMBKE (1999), a ação em excesso de
muitos fabricantes tradicionais levou ao não sentimento de responsabilidade deles
por seus produtos após o consumo, sendo que a maioria dos produtos usados eram
jogados, descartados ou queimados, causando danos ao meio ambiente. Hoje essa
visão mudou devido as legislações cada vez mais severas que estão sendo
aplicadas como o artigo 33 da Política Nacional de Resíduos Sólidos que
estabelece a obrigatoriedade para a implantação da logística reversa em alguns
setores sendo eles: setor de agrotóxicos, óleos e lubrificantes (resíduos e
embalagens), pilhas e baterias, pneus, produtos eletrônicos e seus componentes,
lâmpadas fluorescentes de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista.
Surgiu com a necessidade da diminuição da poluição e contaminação e com
o aumento da consciência do consumidor sobre danos causados ao meio ambiente
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devido ao descarte ou reaproveitamento incorreto, estão fazendo com que as
organizações repensem a responsabilidade sobre seus produtos após o uso,
KUMAR e TAN (2003) dizem que o uso dessa estratégia logística pelas
organizações está aumentando muito a cada ano, pois muitos dejetos industriais e
comerciais causam danos ao meio ambiente, afetando de forma direta e indireta a
sociedade a qual se vive, o que fere a responsabilidade social das empresas. Pode
também ser levado como uma vantagem competitiva dentro das organizações
frente as demais, pois atitudes de preocupação com o descarte de materiais
utilizados seja no processo produtivo, no retorno de pós-venda ou de pós-consumo
estão gerando uma certa admiração dos clientes e ou consumidores pelas
empresas que agem desta forma, pois como ROGERS e TIBBEN-LEMBKE (2008)
comentam, a logística reversa pode sim gerar um ganho de imagem que a empresa
pode ter diante seus acionistas e clientes, além de elevar o crédito da marca e sua
imagem no mercado em que atua e MINAHAN (1998) conclui que isso permite a
geração de ganhos financeiros pela economia no uso dos recursos.
3.1.3.1 Logística Reversa de Pós-Venda
A LR se divide em duas áreas de atuação, a de pós-venda e a de pósconsumo, LEITE (2003) define a de pós-venda como a encarregada de avaliar e
operacionalizar bens relativos ao pós-venda, sem uso ou com pouco uso que por
algum motivo comercial, acidente no transporte, falha no funcionamento, retornam a
sua origem. Nesta etapa, os consumidores que compram em empresas que
realizam a logística reversa podem devolver a unidade comercial em que realizou a
compra desde que atenda aos prazos e regras determinados.
3.1.3.2 Logística Reversa de Pós-Consumo
Já na atuação de pós-consumo LEITE (2003) define como quem administra e
operacionaliza os descartes que retornam ao ciclo produtivo afim de agregar valor
ao mesmo, dando condições para uma possível reutilização.
Após a vida útil de um bem de consumo qualquer, incluindo os de vida curta,
com duração de dias ou semanas, o fluxo reverso desses produtos segue três
destinações diversas: remanufaturas, reciclagem e disposição final (LEITE, 2009).
No caso quando há a remanufatura é o processo utilizado para substituir alguns
componentes fazendo testes para que fique com funções iguais a de um produto
original para que se reinicie mais um ciclo de vida útil, quando não há a
possibilidade de fazer a remanufatura ou reciclar se faz necessário a destinação
final para um local adequado.
3.1.4 SUSTENTABILIDADE
Consiste em “encontrar meios de produção, distribuição e consumo dos
recursos existentes de forma mais coesiva, economicamente eficaz e
ecologicamente viável” (BARBOSA, 2008, p. 10). Ou seja, encontrar formas e agir
de tal maneira que procure manter a vitalidade e integridade do meio ambiente
preservando-o de forma consciente afim de encontrar um equilíbrio entre a
disponibilidade dos recursos naturais e a exploração por parte da sociedade,
evitando o esgotamento dos mesmos para gerações futuras como o autor
CAVALCANTI (2003) comenta que sustentabilidade significa a possibilidade de se
obterem continuamente condições iguais ou superiores de vida para um grupo de
pessoas e seus sucessores em dado ecossistema.
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Se relaciona no meio social no que diz respeito as pessoas como o
desenvolvimento da sociedade, responsabilidade social, seguridade dos direitos
humanos com condições de vida em aspectos como saúde, educação e lazer. O
segundo princípio é ambiental quanto aos recursos naturais do planeta e a forma
como são utilizados pela sociedade em geral, a redução da emissão de gases
nocivos, consumo consciente dos recursos água e energia, programa de reciclagem
e preservação do meio ambiente. No último princípio é tratado sobre a questão
econômica relacionada a produção, distribuição e consumo de bens e serviços
considerando os princípios anteriores, receita organizacional, tributos pagos ao
governo e investimentos.
A prática por toda a sociedade dos 4R´s da sustentabilidade seria essencial
para um futuro melhor, com preservação ao meio ambiente em questões como:
Repensar – como por exemplo o gasto com energia elétrica, será que são
compatíveis com a necessidade, ou há exageros. Reduzir – no que diz respeito ao
acumulo do lixo, será que compramos porque precisamos ou por questão de
impulso. Reutilizar – descarte incorreto de materiais que poderiam ser reutilizados
para outros fins. Reciclar – a ação da transformação de um objeto usado em um
novo, poupando recursos naturais de onde são retirados a matéria-prima.
3.1.4.1 Sustentabilidade Empresarial
Entende-se como o conjunto de políticas e ações tomadas por parte das
empresas para serem aplicadas nas suas operações, produtos e até mesmo nas
ações diárias da empresa como um todo, sendo de forma economicamente
sustentáveis e socialmente responsáveis. Para PHILIPPI (2001) é a capacidade de
se auto sustentar, se auto manter em que não se coloca em risco os recursos
naturais como o ar, a água, o solo e a vida vegetal e animal dos quais a vida da
sociedade depende.
Com a evolução do pensamento sustentável por parte da população, eles
passam a ser mais exigentes, clamando como clientes por uma posição
responsável das empresas frente à preservação do meio ambiente. CORAL (2002)
diz que a partir disso, as empresas passam a se reestruturar para se adequarem a
nova percepção de seus clientes, de certa forma se sentem forçadas a buscar
formas de reduzir seu impacto ambiental e a melhorar sua imagem frente a sua
responsabilidade social, o que implica em construir sistemas de produção que não
causem impactos negativos e estejam contribuindo para a recuperação de áreas
degradadas ou oferecendo produtos e serviços que contribuam para a melhoria da
performance ambiental dos consumidores e clientes de uma indústria.
Diante desse fator as empresas podem se beneficiar com economia na
produção dos seus produtos, gerando maior qualidade e melhor custo, criando
estratégias que resultam na vantagem competitiva com foco no mercado,
melhorando a visibilidade do seu negócio.
3.1.5 RESULTADOS
A XXIII Sondagem Industrial Paranaense que mostra através de pesquisas
de campo a visão dos líderes industriais paranaenses, revela que a estratégia de
maior importância para as empresas entrevistadas em 2019 é a satisfação do
cliente, como mostra a figura 02, deixando de lado o impacto ambiental.
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Figura 02 – Gráfico de estratégias de maior importância para as empresas em 2019
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Preservação para as futuras gerações

38,31%

Fonte: Adaptado de XXIII Sondagem Industrial - (2018/2019) FIEP.

Por outro lado, na mesma pesquisa, ao serem questionados qual a vantagem
de adoção de processos de produção amigáveis ao meio ambiente, eles visam
primeiramente a preservação para futuras gerações como mostra a figura 3. Porém
é visto que a estratégia mais importante é a satisfação do cliente, onde que se
pensasse no impacto ambiental da produção antes de tudo, o cliente também sairia
satisfeito, devido à grande importância e o aumento da consciência e conhecimento
do consumidor sobre danos causados ao meio ambiente devido ao descarte ou uso
incorreto.
Figura 03 – Gráfico de vantagens da adoção de processos de produção amigáveis ao
meio ambiente
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Fonte: Adaptado de XXIII Sondagem Industrial (2018/2019). FIEP
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Segundo dados da 18ª edição do Guia Exame de Sustentabilidade, das 173
empresas que responderam o questionário lançado, cerca de 40% delas afirmavam
estar em processo de revisão do negócio, tendo em vista seus impactos
socioambientais e 7 em cada 10 registram formalmente compromissos atrelados a
metas socioambientais, afirmando o que diz KUMAR e TAN (2003) que o uso dessa
estratégia logística pelas organizações está aumentando muito a cada ano, pois
muitos dejetos industriais e comerciais causam danos ao meio ambiente, ferindo a
responsabilidade social das empresas.
Já em relação a empresa estudada, se trata de uma Sociedade Anônima de
capital aberto, fundada em 1899. Todo seu ciclo produtivo é baseado na eficiência
plena, com quatro pilares direcionadores: alta performance, inovação, pessoas e
sustentabilidade. É engajada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS) e sempre busca por fornecedores e parceiros de negócio que sigam os
mesmos valores de ética, transparência e respeito aos princípios de
sustentabilidade, ajudando até mesmo os pequenos produtores rurais de madeira a
conseguir a certificação florestal, que aumenta os ganhos nas vendas, tendo um
valor adicional na compra por parte da empresa em madeiras certificadas. Busca
ser a companhia referência mundial em soluções responsáveis que atendam as
constantes transformações da sociedade, com produtos renováveis, recicláveis e
biodegradáveis, com o propósito de contribuir para a construção de uma economia
sustentável e inspirar as escolhas do consumidor final, priorizando a prosperidade
do planeta.
Outra iniciativa de impacto positivo para a gestão de resíduos na empresa é
a conscientização dos colaboradores com treinamentos e palestras, pois como diz
COSTA (2007), quando o processo e a metodologia de trabalho são adequados,
consegue-se o envolvimento e comprometimento de todos aqueles que têm uma
contribuição efetiva na elaboração e na execução das atividades de transformações
necessárias, portanto, o envolvimento de todos os níveis hierárquicos é de grande
importância para que a meta da empresa de aumentar e manter o índice de
reaproveitamento acima de 95% até 2022 seja alcançada, em 2018 a empresa
ampliou esse índice para 92%.
E a capacitação sobre o assunto não fica apenas entre seus colaboradores,
mas também com a comunidade, capacitando professores para disseminar o
conceito de consciência ecológica e contribuir na formação de cidadãos conscientes
de suas responsabilidades com o meio ambiente. Este programa que nasceu em
2007, já impactou 442 escolas, mais de 1.200 professores e quase 160 mil alunos.
A empresa também apoia desde 2005 um programa realizado pela Polícia
Ambiental de Santa Catarina onde estudantes do ensino fundamental e médio
recebem treinamento teórico e prático para a formação de multiplicadores em
educação ambiental. Esse mesmo programa foi trazido para uma das cidades em
que a empresa se localiza no Paraná em 2014, também contando com o apoio da
Polícia Militar Ambiental do estado e as secretarias municipais de Educação. Em
2017 ampliou a atuação do programa para uma segunda cidade do estado onde
também está instalada.
A partir da realização de um diagnóstico sobre a gestão de resíduos sólidos
para o cumprimento da Lei 12.305/10 foi construiu um projeto da empresa de
resíduos sólidos em 7 municípios da sua área de influência direta, entregando a
cada um deles um plano integrado. Um dos destaques do projeto foi a elaboração
de um plano intermunicipal de resíduos sólidos para aprovação em audiência
pública, instituindo legalmente a coleta seletiva e as responsabilidades dos
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geradores de resíduos, outro ponto foi a capacitação das cooperativas, educação
ambiental e uma central de tratamento de resíduos consorciado entre esses 7
municípios.
Nas figuras 04 e 05 dos gráficos abaixo, podemos ver as principais
destinações que a empresa dá para resíduos perigosos e não-perigosos de um total
de 954,07 toneladas em 2018, 611,03 em 2017 e 625,19 em 2016 em relação a
resíduos perigosos, já para resíduos não-perigosos é um total de 852.619,13 em
2018, 956.181,04 em 2017 e 740.112,02 em 2016. MINAHAN (1998) conclui que
isso permite a geração de ganhos financeiros pela economia no uso dos recursos.
Figura 04 – Gráfico destinação dos resíduos perigosos
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Fonte: Adaptado de dados encontrados no site da empresa. Alfa (2016/2017/2018)

Figura 5 – Gráfico destinação dos resíduos não-perigosos
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Fonte: Adaptado de dados encontrados no site da empresa. Alfa (2016/2017/2018)
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Com as medidas adotadas junto a logística reversa, a empresa já faturou
muitos reconhecimentos e prêmios, neste ano ela foi vencedora de um evento de
Expressão Ecologia, dentre 26 premiações, a empresa já foi premiada em 15 delas.
Neste ano foi premiada na categoria de resíduos sólidos, devido a transformação e
o reaproveitamento de cerca de 91% de todos os resíduos gerados em duas de
suas unidades, que juntas detêm 71% da capacidade total de produção da
companhia no país. Esses materiais reciclados são utilizados para diversos fins
como: construção civil com produção de blocos ecológicos, canaletas e manilhas.
Em 2016, foi eleita a empresa sustentável do ano ao alcançar notas acima da média
em indicadores-chave avaliados, como mudanças climáticas, relação com a
comunidade, direitos humanos, gestão de fornecedores e outros, afirmando o que
LEITE (2006) diz em relação a logística reversa, a qual segundo ele está
diretamente relacionada aos objetivos estratégicos da organização, pois se
preocupa com a competitividade organizacional, com os clientes, respeito a
legislação, a busca por resultados econômicos.
Segundo seu relatório de sustentabilidade de 2016, mais de 98% dos
materiais utilizados em sua produção são de origem renovável, os materiais nãorenováveis representam menos de 2% do total utilizado, somando pouco mais de
190 mil toneladas.
Em 2016, uma das unidades de negócio da empresa incorporou à pesquisa
que faz anualmente junto aos clientes perguntas relacionadas a sustentabilidade,
onde os resultados comprovaram a preocupação desse público com o tema,
apontando a necessidade de investir em frentes como a logística reversa. A partir
desse resultado, começaram a incluir questões relacionadas a sustentabilidade nas
pesquisas de todas as unidades. Como CORAL (2002) diz que a partir desse
feedback, as empresas passam a se reestruturar para se adequarem a nova
percepção de seus clientes e de certa forma se sentem forçadas a buscar formas
de reduzir seu impacto ambiental e a melhorar sua imagem frente a sua
responsabilidade social.

4. CONCLUSÃO
Diante da realidade em que o planeta está vivendo em relação a grande
poluição causada, insere-se a preocupação ecológica e nasce com ela a
responsabilidade social e uma das aplicações é a logística reversa, que ajuda a
minimizar a exploração dos recursos, promovendo a preservação meio ambiente
através do reaproveitamento de resíduos, criando uma nova área de interesse
industrial, a reciclagem. Promovendo o exercício da responsabilidade social por
meio das empresas e a otimização de recursos.
Com os dados analisados foi possível afirmar que a Logística Reversa se
apresenta como um diferencial competitivo, pois com o programa que a empresa
estudada mantém de certificação florestal de pequenos produtores rurais que já
contribuiu para que mais 286 produtores da região fossem certificados,
proporcionando condições justas de trabalho e estimulando boas relações com a
comunidade, onde os produtores recebem um valor adicional pela madeira
certificada, a empresa consegue assegurar que a produção será fornecida para ela,
ganhando vantagem competitiva na compra de matéria-prima frente as demais
empresas. Se preocupa em atender a legislação de forma eficiente, visando o
melhor para as cidades em que estão instaladas, em influenciar fornecedores e
colaboradores a assumirem uma postura responsável. Isso também faz com que a
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empresa faça seu comprometimento com as ações sociais além do próprio
interesse.
Tantas atitudes positivas da empresa chamou a atenção de investidores que
tiveram conhecimento da sua atuação sustentável, reconheceram e valorizaram
lhes permitindo que a oferta de títulos fosse três vezes maior que a almejada, com
maior prazo de vencimento e uma das menores taxas de juros do mercado,
possibilitando maiores investimentos nas mais diversas áreas para o crescimento
da mesma, tendo resultado positivo na parte social e econômica de interesse da
empresa, confirmando o que diz ROGERS e TIBBEN-LEMBKE (2008) que a
logística reversa pode sim gerar um ganho de imagem que a empresa pode ter
diante seus acionistas e clientes, além de elevar o crédito da marca e sua imagem
no mercado em que atua.
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A MATRIZ SWOT COMO FERRAMENTA ESTRATÉGICA NO
RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
Francielli Silva de Miranda1, Nelcimara de Oliveira2, Mary Ane Aparecida Gonçalves3

RESUMO
O objetivo deste trabalho é propor a aplicação da Matriz SWOT como ferramenta de
planejamento estratégico no processo de recrutamento e seleção em uma rede de
segmento farmacêutico na Cidade de Telêmaco Borba-PR. Para tanto, foi realizado
um levantamento teórico seguido de um estudo de caso a fim de conhecer o
processo de recrutamento e seleção da rede farmacêutica em referência e sua
assertividade, assim, propondo a análise SWOT para auxilio no processo seletivo. A
pesquisa é de natureza bibliográfica, exploratória e descritiva devido ao
levantamento realizado e ao método proposto, aplicada por tratar-se de um estudo
de caso, em relação ao tratamento de dados é qualitativa e quantitativa. Este
trabalho irá facilitar (otimizar) o processo de recrutamento e seleção oferecendo
maior acessibilidade as empresas da rede em referência, outrossim, têm por escopo
demonstrar que a ferramenta de fácil compreensão e aplicação pode vir a ser de
grande valia na assertividade da contratação de novos colaboradores, auxiliando na
redução de custos para a organização e também do turnover, garantindo maior
rapidez, fluidez e assertividade dentro das empresas.
Palavras-chave: Gestão de Pessoas; Recrutamento e Seleção; Análise Estratégica;
Matriz SWOT.
ABSTRACT
This papper attemps to propose the application of SWOT Matrix as a strategic
planning tool in the recruitment and selection process in a pharmaceutical segment
network in the city of Telêmaco Borba-PR. Therefore, a theoretical survey was
carried out followed by a case study in order to know the recruitment and selection
process of the pharmaceutical network in question and its assertiveness, thus
proposing the SWOT analysis to aid the selection process. The research is
bibliographic, exploratory and descriptive due to the survey and the proposed
method, applied because it is a case study, in relation to data processing is
qualitative and quantitative. This work will facilitate (optimize) the recruitment and
selection process by offering greater accessibility to the companies of the referred
network. It also aims to demonstrate that the easy to understand and apply tool can
be very useful in the assertiveness of hiring new employees. employees, helping to
reduce costs for the organization and also turnover, ensuring faster, more fluid and
more assertive within companies.
Keywords: People Management; Recruitment and selection; Strategic analysis;
SWOT matrix.
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1. INTRODUÇÃO
A partir da Teoria das Relações Humanas que se originou como
consequência das conclusões obtidas pela Experiência de Hawthorne, durante a
Revolução Industrial, surgiu a necessidade de humanizar a administração de forma
que não se prenda apenas aos conceitos rígidos, mas que também se volte à
democratização dos conceitos administrativos e das relações interpessoais,
representando um novo olhar na administração (SILVA, 2001). Sendo assim, por
meio da preocupação das empresas com o colaborador e, também com a redução
de custos, cada vez mais criam-se formas de estabelecer um recrutamento e uma
seleção assertivos.
Para entender o recrutamento e seleção, é necessário entender
primeiramente o marco inicial após o qual se deu o surgimento do setor. Em meados
do século XVIII (dezoito), na Inglaterra, teve início a chamada Revolução Industrial, a
qual segundo Kwasnicka (2012) “constituiu-se numa profunda transformação na
cultura material do Ocidente” (KWASNICKA, 2012, p. 29), ou seja, para a autora
(2012), houve grande impacto e mudanças econômicas, sociais e políticas e, ainda,
trouxe consigo rápida e intensa urbanização, duplicação da população da Europa,
início do desenvolvimento industrial, aperfeiçoamento dos meios de transporte,
incremento do comércio interno e internacional e também, redistribuição das
riquezas e do poder entre os países.
Em 1950 criou-se o chamado gerente de relações humanas ou, gerente de
recursos humanos, trazendo consigo diversas subáreas com maior abrangência.
Para Sobral e Peci (2013) o setor de Recursos Humanos surgiu “no contexto da
Revolução Industrial, para medir e reduzir conflitos entre as pessoas e as
organizações” (SOBRAL e PECI, 2013, p. 509), o qual teve crescimento de sua
importância com o passar dos anos.
Ao longo dos anos, algumas ferramentas para auxiliar na administração foram
sendo criadas, como a Matriz SWOT, ferramenta de planejamento estratégico,
formada pelas palavras Strengths, Weaknesses, Opportunities e Threats,
significando respectivamente, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças,
comumente conhecida também por FOFA, com a finalidade de avaliar os ambientes
internos e externos e formular estratégias.
Diante deste contexto apresenta-se a problemática que direciona este estudo:
Quais benefícios e viabilidade na aplicação da Matriz SWOT junto ao processo de
recrutamento e seleção?
Para responder a esta problemática este trabalho tem como objetivo propor a
aplicação da Matriz SWOT como ferramenta de planejamento estratégico no
processo de recrutamento e seleção em uma rede de segmento farmacêutico na
Cidade de Telêmaco Borba-PR. Neste direcionamento serão cumpridos os seguintes
passos: (a) realizar um levantamento teórico acerca do processo de recrutamento e
seleção, bem como acerca da ferramenta estratégica abordada no trabalho, (b)
desenvolver um estudo de caso empregando a Matriz SWOT no processo de
recrutamento e seleção na referida rede farmacêutica, (c) propor a utilização da
Matriz SWOT como agente otimizador no processo de recrutamento e seleção, e por
fim (d) formular a aplicação da Análise SWOT junto ao processo de Recrutamento e
Seleção.
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2. METODOLOGIA
2.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA
Esta pesquisa se caracteriza como de natureza aplicada em relação ao tema
abordado. Quanto aos seus procedimentos técnicos, enquadra-se como um estudo
bibliográfico, pois irá abordar dados provindos de livros e artigos já realizados do
assunto pesquisado. Do ponto de vista dos objetivos, classifica-se como
exploratória, a qual segundo Gil (2007), objetiva maior familiaridade com o
problema, a fim de torná-lo mais explícito; descritiva, através da aplicação de
questionário; e, realização de estudo de caso, o qual segundo Fonseca (2002)
“pode ser caracterizado como um estudo de uma entidade bem definida como um
programa, uma instituição, um sistema educacional, uma pessoa, ou uma unidade
social” (FONSECA, 2002, p. 33), pois buscará informações específicas e
características do que está sendo estudado através de entrevista de pessoal e
análise de exemplos.
2.2 ORGANIZAÇÃO DA PESQUISA
Este artigo está estruturado em quatro tópicos. No primeiro foi realizada a
introdução e levantamento da problemática, bem como dos objetivos geral e
específicos, que direcionam este estudo. No segundo tópico foi apresentada a
metodologia adotada neste trabalho. O terceiro tópico apresenta o desenvolvimento
subdividido em formas de recrutamento e seleção, absenteísmo e turnover, estrutura
e aplicação da Matriz SWOT, bem como o estudo de caso, informações acerca da
rede farmacêutica estudo de caso, seu processo de recrutamento e seleção,
proposta e aplicação da análise SWOT, e os resultados obtidos. O quarto e último,
contém a conclusão e considerações deste estudo.
2.3 METODOLOGIA EMPREGADA
Foi realizada uma revisão de literatura estruturada pesquisando em livros e
artigos a respeito de: histórico e formas de recrutamento e seleção, desligamento,
absenteísmo e turnover, bem como, acerca da ferramenta de planejamento
estratégico em questão, a Matriz SWOT.
No tratamento dos dados obtidos através dos currículos analisados foram
considerados em conjunto com o sócio gerente da rede farmacêutica os que
continham informações e conhecimentos de acordo com as necessidades da rede.
3. DESENVOLVIMENTO
3.1 FORMAS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
O sistema de Recursos Humanos é composto por um conjunto de
subsistemas individuais que respondem por cada uma das funções dentro da
organização, dependendo do formato da mesma. O subsistema de Recursos
Humanos abordado para este trabalho vem a ser o de Recrutamento e Seleção,
que, de acordo com Chiavenato (2010), recrutamento vem a ser a comunicação,
divulgação das oportunidades de emprego ao mercado de trabalho, para atrair
candidatos ao processo de seleção, que, para o mesmo autor (2010) busca entre os
candidatos recrutados os que mais se adequam à vaga disponível na organização.
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Nos dias atuais, há variadas formas de recrutar e encontrar novos possíveis
colaboradores, como por exemplo, através de recrutamento interno que busca
colaboradores dentro da própria empresa; recrutamento externo feito no mercado de
trabalho em busca dos candidatos; recrutamento misto, podendo ser de ampla
concorrência entre colaboradores e não colaboradores; recrutamento online,
realizado pela internet por meio do próprio site da empresa ou plataformas
especializadas; entre outras.
3.2 ABSENTEÍSMO E TURNOVER
Entretanto, dentro da organização pode ter início o absenteísmo, o qual se dá
através das ausências dos funcionários no trabalho, Chiavenato (2009) aponta dez
principais causas para o absenteísmo, entre as quais estão doenças comprovadas,
faltas voluntárias, falta de motivação para trabalhar, e ainda, políticas inadequadas
da empresa, o que pode ocasionar um alto índice de desligamentos, originando o
turnover, ou, rotatividade, a qual, para Chiavenato (2010) “não é uma causa, mas o
efeito de algumas variáveis externas e internas” (CHIAVENATO, 2010, p. 90) como a
oferta, procura e oportunidades do mercado de trabalho, a política salarial e
benefícios da empresa, modelo gerencial e oportunidades de crescimento interno,
ainda, condições físicas e psicológicas também tem influência. Tal rotatividade gera
custos a organização, os quais são abordados por Chiavenato (2010) como custos
de recrutamento, seleção, treinamento e desligamento.
Segundo Silva (Glenio, 2001) “um recrutamento e uma seleção realistas
podem aprimorar o processo de compatibilização, aumentar a satisfação e reduzir o
turnover voluntários” (SILVA, Glenio, 2001, p. 15), expondo ainda que, o turnover
apresenta maior índice de ocorrências entre novos empregados, considerando os
custos desde o recrutamento até a nova substituição, pode haver uma influência
negativa na organização, citando ainda que, ao sair, o empregado sente que teve
seu tempo desperdiçado, uma oportunidade perdida, ou até mesmo, sensação de
fracasso.
De acordo com uma pesquisa realizada pela Revista Exame.com (2014) o
tempo médio no qual um funcionário permanece em uma contratação errônea,
exercendo a função, é de um ano. Segundo Rocheta (2014), presidente do Gi
Group, empresa especialista em recrutamento e seleção, várias questões implicam
custos diretos, entre custos de seleção e contratação, tempo de trabalho da equipe,
multas e indenizações.
3.3 ESTRUTURA E APLICAÇÃO DA MATRIZ SWOT
Para Fernandes e Berton (2005) o planejamento estratégico “busca
sistematizar o pensamento estratégico, formalizando processos e procedimentos
para que a empresa saiba exatamente os caminhos a seguir” (FERNANDES e
BERTON, 2005, p. 10) voltando o mesmo para o processo de planejar. Os autores
(2005) apresentam como realizar a análise SWOT, através da Matriz SWOT,
ferramenta de planejamento estratégico com quadrantes de ambiente interno e
externo, citada por Stutely (2012), em suas divisões como “Forças e fraquezas são
fatores internos sobre os quais você tem algum controle ou influência.
Oportunidades e ameaças são questões externas que você não pode controlar”
(STUTELY, 2012, p. 68), de modo que os pontos fortes devem ser listados contando
as competências, os pontos fracos com obstáculos que dificultam o desenvolvimento
e que devem ser enfrentados, as oportunidades a serem aproveitadas e
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transformadas em planos de ação e as ameaças contando os obstáculos externos
que impedem ou atrapalham o desenvolvimento.
Sendo assim, a Matriz SWOT, ferramenta de planejamento estratégico com
fácil compreensão e aplicação, pode ser utilizada também como ferramenta no
processo de recrutamento e seleção, com o intuito de facilitar e dar maior
acessibilidade as empresas e otimizar o processo de recrutamento e seleção,
garantindo assim maior rapidez, fluidez, assertividade e redução de custos dentro da
empresa.
3.4 ANÁLISE DE DADOS
3.4.1 ESTUDO DE CASO
3.4.2 OBJETO DE ESTUDO: A REDE FARMACÊUTICA
A Rede Farmacêutica abordada neste trabalho foi criada em Agosto de 1998,
contando com 48 associados que buscavam no associativismo um modelo de gestão
de negócios, o qual julgavam indispensável para uma farmácia independente,
objetivando adquirir espaço e sobreviver no mercado como uma grande empresa.
No início, a rede contava com 63 lojas, entretanto, houve a perda de algumas, o que
já era esperado pela empresa, pois, de acordo com a mesma, seria uma seleção
natural e também uma necessidade das farmácias se reorganizarem e se
modernizarem. Há um projeto de depuração das lojas, as quais são fechadas
quando necessário, mas abertas outras novas em novas regiões, como parte de um
processo de expansão.
Atualmente, a rede faz parte de uma Associação que busca uma melhor
visibilidade e competitividade no mercado farmacêutico, contando com lojas
associadas atuando em cooperação, alcançando uma marca forte e sólida no
mercado. Por ano, a rede em referência cresce cerca de 40% a mais que as demais
redes componentes da Federação Brasileira de Redes Associativistas de Farmácias
(Febrafar), contando com campanhas publicitárias que abrangem TV, rádio,
panfletagem, entre outras estratégias de marketing que tornam a rede visível, assim,
aumentando os resultados.
De acordo com o site oficial da rede, a missão da mesma consiste em
“construir um relacionamento de confiança por meio de ações estratégicas pautadas
nos resultados dos nossos associados” e também “conquistar a fidelização dos
clientes e a credibilidade dos principais fornecedores do mercado, através de um
atendimento de qualidade e de parcerias duradouras”, a visão é “ser reconhecida
pela sua excelência no mercado associativista e também referência para seus
colaboradores e parceiros”, enquanto os valores se dão em “incentivo ao
empreendedorismo, o foco em resultados, a cooperação e a ética nas decisões”. Há
20 anos no mercado, a rede possui 159 lojas ativas em 127 bairros, dentre as quais,
mais de uma estão situadas em Telêmaco Borba-PR, sendo base para este trabalho
e estudo de caso.
3.4.3 O PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
Em conversa com o sócio gerente das lojas da rede situadas em Telêmaco
Borba-PR, foi realizada a aplicação de um questionário (disponível como anexo)
através do qual foi possível colher informações para este trabalho.
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Acerca do recrutamento e seleção, no que diz respeito à divulgação das vagas, as
lojas da rede de Telêmaco Borba-PR normalmente não realizam divulgações, e
quando a fazem, utiliza-se a agência do trabalhador da Cidade.
Quanto ao processo seletivo, são realizadas entrevistas individuais pelo
próprio sócio gerente, o qual confirmou possuir dificuldade em realizar os mesmos e
que, por ter cursado certo tempo o curso de Administração, tem conhecimento de
algumas ferramentas com aplicabilidade em recrutamento e seleção, incluindo a
Matriz SWOT que é apresentada neste trabalho.
As lojas possuem certa rotatividade de pessoal, a qual é considerada pelo
sócio gerente entrevistado “alta, mas não tão alta”, o qual comentou não achar uma
rotatividade absurda, se comparado com outros comércios, mas admitiu ter
problemas com demissão de pessoal.
Em resposta a forma de contratação, o entrevistado expos que a mesma já foi
realizada por indicação algumas vezes e que nem todas foram satisfatórias. Sobre a
atual equipe, afirmou que às vezes a considera qualificada e que a principal
dificuldade encontrada é a falta de experiência.
Durante a resposta ao questionário, o entrevistado informou que já houve
falhas na contratação, envolvendo situações onde durante a entrevista e contratação
não se teve tanta clareza quanto às normas da empresa, em questões de
regulamento e normas internas e que também, houve certo equívoco quanto ao
próprio candidato contratado, o qual acabou se mostrando, de certa forma, o
contrário do que se apresentou durante a entrevista, vindo a ter problemas com
pontualidade, turnos, justificativas apresentando problemas familiares, ou seja, no
comprometimento e responsabilidade com o trabalho.
Quando abordado sobre a contratação em si, o entrevistado sócio gerente
afirmou considerar importante no candidato o caráter demonstrado, estabilidade
familiar, qualificação, vontade de crescer, comprometimento, noções de informática,
além da experiência.
Foi apresentado que a rede preza pelos bons costumes e pelo nome no
mercado, buscando sempre colaboradores que entendam a responsabilidade em
fazer parte da organização e carregar o nome da mesma. A transparência,
comprometimento e seriedade são princípios básicos esperados pela rede.
Ainda, é importante destacar que questões como tatuagens, corte e cor de
cabelo, bem como cor de pele, falta de estrutura familiar, local de residência,
orientação sexual, comportamento em redes sociais e até mesmo aparência física se
fazem presente em meio a sociedade há anos, sendo fatores que podem ser, ainda
que no século XXI, levados em consideração na hora de contratações.
3.4.4 PROPOSTA DE UTILIZAÇÃO DA MATRIZ SWOT
A aplicação do trabalho foi realizada em empresas de uma rede do segmento
farmacêutico na cidade de Telêmaco Borba-PR, no subsistema de recrutamento e
seleção, a fim de se realizar a análise SWOT.
Diante do exposto, é realizada a proposta para a Análise SWOT seguindo os
quadrantes, a partir do ambiente interno e, na sequência o ambiente externo, para
analisar o perfil dos candidatos, levando em consideração os pontos fortes
elencados em forças; os pontos fracos elencados em fraquezas; em oportunidades,
elencar possíveis chances que o candidato possa ter na empresa; e quanto as
ameaças, elencar pontos positivos de outros candidatos que podem ser
ameaçadores, da seguinte maneira, conforme quadro 01.
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Quadro 01 – Proposta para Análise SWOT em ambiente interno e ambiente externo

FORÇAS:

AMBIENTE INTERNO
FRAQUEZAS:

AMBIENTE EXTERNO
OPORTUNIDADES:
AMEAÇAS:

Para analisar o perfil dos Para analisar o perfil dos Para analisar o perfil dos Para analisar o perfil dos
candidatos,
pode-se candidatos,
pode-se candidatos,
pode-se candidatos,
pode-se
considerar:
considerar:
considerar:
considerar:
Seus
pontos
fortes
e
vantagens competitivas em
relação
ao
candidato
concorrente;
Avaliar os mesmos e em que o
candidato se destacou em
relação aos demais;
Habilidades e capacidades
notáveis;
Certificados que possui ou até
mesmo;
Se está cursando algum curso
atualmente;
Experiências anteriores no
mesmo
cargo
que
se
sobressaem
de
outros
candidatos, e;
Características pessoais que
podem ser observadas, como
pontualidade e proatividade.
Fonte: a autora, 2019.

Pontos fracos e desvantagens
competitivas em relação ao
candidato concorrente;
Fatores que podem vir a
comprometer
a
ascensão
profissional
e
tornar-se
prejudicial;
Levar em consideração tarefas
que o candidato não gosta de
executar;
Vícios
consequentes
de
cargos anteriores;
Comportamentos
pessoais
prejudiciais ao candidato como
o
uso
de
uma
roupa
inadequada;
Fatores
definidos
pela
empresa como questões de
cultura organizacional, e;
Pontos potenciais de melhoria.

Evidenciar
novas
oportunidades nas quais o
candidato possa vir a se
destacar,
liderar
ou
empreender futuros projetos
da organização;
Aspectos
positivos
como
ideias e planos;
Conhecimentos
em
tecnologias ou tendências que
possam ser utilizadas;
Atualização
e
acompanhamento
das
mesmas;
Possível desenvolvimento de
novas
habilidades
profissionais, e;
Chance de crescimento dentro
da empresa.

Pontos
positivos
do
concorrente que podem ser
ameaçadores;
Como: curso extra, ensino
superior ou outro meio de
estudo, domínio de outro
idioma, maior tempo de
experiência na área, candidato
com a mesma formação, e;
Falta
de
conhecimentos
específicos,
do
próprio
candidato, técnicos ou práticos
na área.
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Toda contratação vem a partir da precisão da empresa por funcionários para
determinada vaga, sendo que, de acordo com Marras (2012), “todo processo de
recrutamento de pessoal tem início a partir de uma necessidade interna da
organização no que tange à contratação de novos profissionais” (MARRAS, 2012, p.
54), nesse sentido, é possível observar problemas de assertividade em diversas
contratações, o que ocasiona custos desnecessários para a organização, e também
alta rotatividade (turnover) que, segundo o mesmo autor (2012), “é o número de
empregados desligados da empresa em um determinado período comparativamente
ao quadro médio de efetivos” (MARRAS, 2012, p. 50), podendo ser influenciada pela
oferta e procura de trabalho, bem como oportunidades do mercado, ainda, pelo
modelo gerencial e também por condições físicas e psicológicas.
A aplicação da análise SWOT auxilia empresas no conhecimento de sua atual
situação e conhecimento interno e externo, para definição de estratégias e tomadas
de decisão assertivas, entretanto, por ser uma ferramenta de fácil entendimento e
aplicação, pode ser utilizada em diversas áreas, tanto em empresas quanto em
indivíduos.
3.4.5 APLICAÇÃO DA ANALISE SWOT
Em conversa com o sócio gerente, foram analisados 30 currículos, dos quais,
apenas 7 foram selecionados. Os currículos se encontravam em posse do sócio
gerente da rede farmacêutica estudo de caso, entrevistado para produção deste
trabalho. Alguns dos candidatos já haviam sido entrevistados no último processo
seletivo realizado, incluindo os 7 selecionados.
Junto ao sócio gerente entrevistado foi elaborada uma Matriz aproximada à
ideal considerada pela rede na contratação, contendo forças, fraqueza,
oportunidades e ameaças consideradas importantes, pela rede estudo de caso,
passadas pelo sócio gerente entrevistado, responsável pelo recrutamento e seleção
das lojas de Telêmaco Borba.
É importante destacar que algumas das características citadas na Matriz são
decorrentes da cultura organizacional da empresa, não sendo de escolha pessoal do
entrevistado nem de autoria desse trabalho, conforme quadro 02.
Quadro 02 – Matriz SWOT Modelo
Forças
Caráter demonstrado em entrevista
Comprometimento
Conhecimentos em Informática
Disponibilidade de horários
Esforço / Vontade de crescer
Estrutura familiar
Experiência
Qualificação
Oportunidades
CNH para serviços externos
Disponibilidade de horários
Possibilidade para ocupar outro cargo na
empresa
Fonte: a autora, 2019.

Fraquezas
Aparência
Comportamento em redes sociais
Cor da pele
Estrutura familiar
Local de residência
Orientação sexual
Tatuagens
Ameaças
Falta de conhecimentos técnicos
CNH para serviços externos
Conhecimentos em Informática
Disponibilidade de horários
Experiência
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Os demais 23 candidatos apresentavam currículos não compatíveis com as
atividades e cargos exercidos na rede farmacêutica, deste modo, alguns foram
entrevistados, mas não passaram nesta etapa.
No decorrer da entrevista, conversou-se sobre os pontos analisados e
levados em consideração na hora de cada contratação. Foi apresentado pelo sócio
gerente entrevistado, como já mencionado, o caráter demonstrado pelo candidato,
estabilidade familiar, qualificação, vontade de crescer, comprometimento, noções de
informática, experiência, além de que a rede preza por bons costumes e busca
colaboradores que entendam a responsabilidade de fazer parte da organização,
assim, o entrevistado expos que pode ser levado em consideração padrões
considerados pela sociedade, como tatuagens, corte e cor de cabelo, bem como cor
de pele, orientação sexual, entre outros fatores.
Desse modo, foram analisados os currículos dos 7 (sete) candidatos
selecionados e aplicados na matriz, individualmente, fazendo uso da ferramenta
Facebook para análise dos perfis sociais dos candidatos, visto que é uma etapa
realizada pelo sócio gerente entrevistado para conhecer os candidatos.
Os pontos analisados foram elencados em ordem alfabética em cada matriz.
Pontos considerados relevantes durante as entrevistas realizadas pelo sócio gerente
também foram incluídos.
Os currículos dos candidatos foram numerados de 1 (um) a 7 (sete) e também
organizados em gênero masculino para padronização sem distinção para que cada
matriz fosse correspondente a um candidato, não havendo necessidade de
identificação por nomes para que não haja nenhum tipo de constrangimento ou
exposição.
Assim, segue em ordem de número de identificação cada Análise montada:
A) ANÁLISE SWOT – Candidato 1 (um)
O candidato 1 (um) apresenta perfil para vaga de caixa, possui experiência e
informática básica em suas forças, fatores considerados importantes, e possíveis
oportunidades como CNH para realizar serviços externos e curso de secretariado,
podendo ocupar um cargo melhor na empresa, como na área administrativa.
A rede possui convênios com outras empresas, realizando assim, a entrega
mensal de relatórios e valores para desconto de funcionários nas respectivas
conveniadas, desta forma, a CNH é vista como um diferencial a ser levado em
consideração.
Entretanto, o candidato reside em um bairro afastado, fator considerado como
fraqueza, pois as lojas da rede estão localizadas no centro da cidade, dessa forma,
pode haver problemas com locomoção e atrasos.
Como ameaça ao candidato 1 (um), elenca-se os candidatos 4 (quatro), 5
(cinco) e 7 (sete), com a respectiva avaliação SWOT apresentada no decorrer do
trabalho. O candidato 4 (quatro) se destaca como ameaça por possuir experiência
na área administrativa, tendo também como oportunidade a possibilidade de ocupar
um cargo na área administrativa. O candidato 5 (cinco) por também possuir
experiência em caixa, entretanto, o candidato 1 (um) apresentou três empregos na
área, mas as ameaças não podem ser deixadas de lado. Já o candidato 7 (sete)
possui informática intermediária, enquanto que o candidato 1 (um) possui informática
básica. Ainda, o candidato 1 (um) não possui perfil em redes sociais.
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B) ANÁLISE SWOT – Candidato 2 (dois)
O candidato 2 (dois) apresenta perfil para vaga de farmacêutico, possui
experiência em seis farmácias, localizadas em outras cidades, bem como
experiência com treinamentos de equipe, o que se torna também uma oportunidade
para possíveis treinamentos na rede, ainda, possui experiência em dispensação de
medicamentos, fator importante dentro de uma farmácia. Também foi elencado como
força, o fato de que o candidato é casado e tem um filho, ou seja, apresenta uma
estrutura familiar considerada importante pela rede estudo de caso.
Entretanto, o candidato reside em um bairro afastado, fator considerado
como fraqueza, pois as lojas da rede estão localizadas no centro da cidade, dessa
forma, pode haver problemas com locomoção e atrasos.
Como ameaça ao candidato 2 (dois), elenca-se os candidatos 3 (três), 6 (seis)
e 7 (sete), com a respectiva avaliação SWOT apresentada no decorrer do trabalho.
O candidato 3 (três) possui curso técnico em enfermagem, ou seja, possui
conhecimento na área, enquanto que os candidatos 6 (seis) e 7 (sete) estão
cursando farmácia, o segundo, curso técnico. Apesar de o candidato 2 (dois) já
possuir diploma, as ameaças na área não podem ser desconsideradas. Ainda, o
perfil do candidato em redes sociais conta com publicações referentes ao ano de
2012, sem publicações recentes.
C) ANÁLISE SWOT – Candidato 3 (três)
O candidato 3 (três) apresenta perfil para vaga de repositor de estoque,
apresenta como forças conhecimentos em informática, experiência em estoque e em
realização de pedidos, bem como em separação de materiais, também consideradas
oportunidades. Ainda, como fraqueza, destaca-se o curso técnico em enfermagem,
haja vista que, o mesmo não é de grande consideração por farmácias, sendo que as
mesmas necessitam de farmacêuticos, e também, o candidato reside em um bairro
afastado, fator considerado como fraqueza, pois as lojas da rede estão localizadas
no centro da cidade, dessa forma, pode haver problemas com locomoção e atrasos.
Como ameaça ao candidato 3 (três), elenca-se os candidatos 1 (um) com
análise SWOT já apresentada acima, 4 (quatro), 6 (seis) e 7 (sete), com respectivas
análises SWOT apresentadas a seguir. O candidato 1 (um) é considerado como
ameaça por também apresentar informática básica. O candidato 4 (quatro) por
possuir experiência em estoque, atendimento ao público e informática intermediaria.
Já os candidatos 6 (seis) e 7 (sete), também se destacam como ameaça por
conhecimentos intermediários em informática, ainda que, o primeiro está cursando.
Ainda, o candidato não possui perfil em redes sociais.
D) ANÁLISE SWOT – Candidato 4 (quatro)
O candidato 4 (quatro) apresenta perfil para vaga de repositor de estoque,
possui experiência em atendimento ao público, experiência em estoque e ainda,
experiência na área administrativa, a qual pode ser dada como oportunidade para
que o candidato venha a ocupar outro cargo dentro da empresa, como na área
administrativa. Possui também curso de informática, considerado um fator
importante pela organização.
Também se apresenta como força o fato de que o candidato reside no centro
da cidade, próximo ao local onde as farmácias da rede estão localizadas.
Como ameaça ao candidato 4 (quatro), elenca-se os candidatos 1 (um), 3
(três), 6 (seis) e 7 (sete). O candidato 1 (um) já teve sua análise SWOT apresentada,
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e se destaca como ameaça pois possui curso de secretariado, tendo também como
oportunidade a possibilidade de ocupar um cargo na área administrativa, e ainda,
possui CNH para trabalhos externos. O candidato 3 (três), do mesmo modo, já teve
sua análise SWOT apresentada e como ameaça possui experiência em estoque e
separação de materiais, já os candidatos 6 (seis) e 7 (sete) que ainda terão sua
análise SWOT exposta no decorrer deste trabalho, o primeiro está cursando
informática/intermediária e o segundo apresenta informática intermediária, porém,
não é certificado.
Entretanto, o candidato possui um curso técnico em floresta, o que não se
encaixa na área farmacêutica e é visto como uma fraqueza. Ainda, o candidato não
possui perfil em redes sociais.
E) ANÁLISE SWOT – Candidato 5 (cinco)
O candidato 5 (cinco) apresenta perfil para vaga de caixa, possui experiência
em caixa e é indicado de um funcionário atual da empresa, haja vista que a rede
realiza contratações por indicação, desse modo, a indicação pode ser considerada
como oportunidade.
Entretanto, o candidato reside em um bairro afastado, fator considerado como
fraqueza, pois as lojas da rede estão localizadas no centro da cidade, dessa forma,
pode haver problemas com locomoção e atrasos e ainda, possui tatuagens pelo
corpo, bem como é de estado civil solteiro, entretanto, informou ter um filho de 11
(onze) anos, e que o teve com 13 (treze) anos de idade. Conforme já citado, foi
exposto pelo sócio gerente entrevistado, que podem ser levados em consideração
padrões considerados pela sociedade, como tatuagens, corte e cor de cabelo, bem
como cor de pele, orientação sexual, entre outros fatores, ou seja, são vistos como
fraqueza, desta forma, não atende aos pré-requisitos estabelecidos pela empresa.
Como ameaça ao candidato 5 (cinco), elenca-se o candidato 1 (um) com a
respectiva avaliação SWOT já apresentada, o qual possui experiência em caixa.
Ainda, o candidato não possui perfil em redes sociais.
F) ANÁLISE SWOT – Candidato 6 (seis)
O candidato 6 (seis) apresenta perfil para vaga de atendente de balcão, está
cursando farmácia e também, informática. Entretanto, apresenta foto inadequada em
currículo, fatores considerados como fraqueza. Contudo, o fato de estar cursando
farmácia pode ser visto como oportunidade para um estágio.
Entretanto, o candidato reside em um bairro afastado, fator considerado como
fraqueza, pois as lojas da rede estão localizadas no centro da cidade, dessa forma,
pode haver problemas com locomoção e atrasos.
Como ameaça ao candidato 6 (seis) é apresentado o fato de que o mesmo
não possui experiência e, os candidatos 2 (dois), 3 (três), 4 (quatro), 5 (cinco) e 7
(sete), os três primeiros com análise SWOT já apresentada e o último com
respectiva análise a ser exposta. O candidato 2 (dois) destaca-se como ameaça por
já possuir ensino superior completo em Farmácia e o candidato 3 (três), curso
técnico em farmácia. O candidato 4 (quatro), por possuir informática intermediária.
Já o candidato 5 (cinco) também apresenta experiência em caixa, e o candidato 7
(sete) cursa informática/intermediária e, do mesmo modo que o candidato 6 (seis),
cursa farmácia. Ainda, o candidato apresenta perfil inadequado nas redes sociais,
fotos consumindo bebidas alcoólicas e cigarros, fotos sensuais, etc.
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G) ANÁLISE SWOT – Candidato 7 (sete)
O candidato 7 (sete) apresenta perfil para vaga de atendente de balcão,
apresentou bom caráter e esforço durante a entrevista, possui conhecimento
intermediário em informática, está cursando farmácia, e ainda possui experiência por
ter estagiado em duas farmácias anteriormente, assim, esse fator pode se tornar
uma oportunidade.
O candidato também informou disponibilidade de horários, o que é visto como
um diferencial pela empresa, que contém troca de turnos e atende além do horário
comercial, como aos sábados e domingos.
Entretanto, o candidato reside em um bairro afastado, fator considerado como
fraqueza, pois as lojas da rede estão localizadas no centro da cidade, dessa forma,
pode haver problemas com locomoção e atrasos.
Como ameaça ao candidato 7 (sete), elenca-se os candidatos 2 (dois), 3
(três), 4 (quatro) e 6 (seis), com respectivas avaliações SWOT já apresentadas. O
candidato 2 (dois) é considerado ameaça por já ter concluído o ensino superior em
Farmácia, e o candidato 3 (três), curso técnico em farmácia, enquanto que o
candidato 7 (sete) ainda está cursando. Já o candidato 4 (quatro) é considerado
ameaça por também possuir informática intermediária. O candidato 6 (seis) está
cursando informática/intermediária e também, farmácia. Ainda, o candidato
apresenta perfil sem questionamentos nas redes sociais.
Através das análises realizadas, foram considerados 6 (seis) dos 7 (sete)
currículos aplicados na Matriz SWOT, para três vagas distintas, sendo de caixa,
atendente de balcão e repositor de estoque.
A primeira análise realizada foi para vaga de repositor de estoque,
selecionando os candidatos 3 (três) e 4 (quatro), comparando a análise SWOT de
ambos, considerando que, o candidato que mais se aproxima dos padrões e
necessidades estabelecidos pela rede de farmácias estudo de caso, bem como da
Matriz SWOT modelo, para vaga em questão, vem a ser o candidato 3 (três),
considerando que o mesmo apresenta mais forças e oportunidades comparado ao
candidato 4 (quatro), conforme quadro 03 e quadro 04.
Quadro 03 – Matriz SWOT candidato 3 (três): Repositor de Estoque
Forças
Fraquezas
Conhecimentos em informática/básica
Curso técnico em enfermagem
Experiência em estoque
Local de residência: área 2
Experiência em pedidos
Experiência em separação de materiais
Oportunidades
Ameaças
Experiência em estoque
Candidato 4: experiência em estoque,
Experiência em pedidos
atendimento ao público e informática
Experiência em separação de materiais
intermediária
Fonte: a autora, 2019.

Visto que a referida rede dispõe de um plano de carreira limitado, na medida
em que o colaborador pode iniciar, por exemplo, na função de repositor de estoque e
subir para o cargo de caixa, atendente de balcão, até chegar ao setor administrativo,
entretanto, este é o último patamar, dentro das farmácias da rede, ou seja, não é
possível chegar ao cargo de gerente, não levando em consideração o cargo de
farmacêutico que, exige formação superior na área.
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É importante citar que todas as considerações foram em consenso com o
sócio gerente da referida rede estudo de caso, levando em consideração, conforme
já mencionado, fatores considerados pela rede na contratação, e também, ressaltar
que algumas das características citadas são decorrentes da cultura organizacional
da empresa, não sendo de escolha pessoal do entrevistado nem de autoria deste
trabalho.
Quadro 04 – Matriz SWOT candidato 4 (quatro): Repositor de Estoque
Forças
Fraquezas
Experiência em atendimento ao publico
Curso técnico em floresta
Experiência em estoque
Local de residência: centro
Oportunidades
Ameaças
Curso de informática/intermediária
Candidato 3: experiência em estoque e
Experiência em estoque
separação de materiais
Experiência na área administrativa
Fonte: a autora, 2019.

A segunda análise realizada foi para vaga de caixa, selecionando os
candidatos 1 (um) e 5 (cinco), comparando a análise SWOT de ambos,
considerando que, o candidato que mais se aproxima dos padrões e necessidades
estabelecidos pela rede de farmácias estudo de caso, bem como da Matriz SWOT
modelo, para vaga em questão, vem a ser o candidato 1 (um), considerando que o
mesmo apresenta mais forças e oportunidades comparado ao candidato 5 (cinco),
conforme quadro 05 e quadro 06:
Quadro 05 – Matriz SWOT candidato 1 (um): Caixa
Forças
Comprometimento demonstrado em
entrevista
Experiência em caixa (3 empregos na
função)
Informática básica
Oportunidades
CNH para serviços externos
Curso de secretariado – pode ser
contratado na área administrativa
futuramente

Fraquezas
Local de residência: área 7

Ameaças
Candidato 5: experiência em caixa

Fonte: a autora, 2019.

Quadro 06 – Matriz SWOT candidato 5 (cinco): Caixa
Forças
Fraquezas
Experiência em caixa
Local de residência: área 2
Indicação de funcionário atual
Solteiro, 24 anos, 1 filho de 11 anos
Tatuado
Oportunidades
Ameaças
Indicação de funcionário atual
Candidato 1: experiência em caixa
Fonte: a autora, 2019.
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A terceira análise realizada foi para vaga de atendente de balcão,
selecionando os candidatos 6 (seis) e 7 (sete), comparando a análise SWOT de
ambos, considerando que, o candidato que mais se aproxima dos padrões e
necessidades estabelecidos pela rede de farmácias estudo de caso, bem como da
Matriz SWOT modelo, para vaga em questão, vem a ser o candidato 7 (sete),
considerando que o mesmo apresenta mais forças e oportunidades comparado ao
candidato 6 (seis), conforme quadro 07 e quadro 08:
Quadro 07 – Matriz SWOT candidato 6 (seis): Atendente de Balcão
Forças
Fraquezas
Cursando farmácia
Foto inadequada para currículo
Cursando informática
Local de residência: Vila Cristina
Perfil inadequado nas redes sociais
Oportunidades
Ameaças
Cursando farmácia – estágio
Candidato 7: cursando farmácia (técnico)
e informática/intermediária
Fonte: a autora, 2019.

Quadro 08 – Matriz SWOT candidato 7 (sete): Atendente de Balcão
Forças
Fraquezas
Caráter demonstrado em entrevista
Foto inadequada para currículo
Cursando farmácia (atendente/técnico)
Local de residência: Bona Vila
Esforço demonstrado em entrevista
Estagio em farmácias (2 farmácias)
Informática intermediaria
Oportunidades
Ameaças
Cursando farmácia – estágio
Candidato 6: cursando farmácia
Disponibilidade de horários
informática/intermediária
Informática intermediaria

e

Fonte: a autora, 2019.

Diante do exposto, é possível notar que a Análise SWOT, com aplicação da
Matriz SWOT, ferramenta de planejamento estratégico pode vir a ser de grande valia
na aplicação em processos seletivos.
A fundamentação se desenvolve em teoria de como a matriz é conceituada e
aplicada, sendo baseada em fatos verídicos, com resultados embasados na
realidade do dia a dia e as necessidades de cada empresa.
Não há um padrão definido sobre quais forças, fraquezas, oportunidades e
ameaças devem ser elencadas para a análise SWOT no Recrutamento e Seleção,
tal definição varia de acordo com cada empresa, ao montar sua Matriz Modelo e
definir quais candidatos se adequam as necessidades estabelecidas pela empresa.
4. CONCLUSÃO
É possível concluir com esta proposta que a ferramenta estratégica Matriz
SWOT auxilia na visualização das competências dos candidatos de modo que
possibilita melhor comparação entre os mesmos, para que a empresa possa ver com
clareza as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, ou seja, a qualidade da mão
de obra a ser contratada, para que, após a contratação, o empregado supra as
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necessidades e expectativas da empresa, apresentando efetivamente o
desempenho esperado, de modo que se mantenha no emprego e tenha chances de
crescimento na empresa, diminuindo assim, consequentemente, a rotatividade
(turnover) por erro de contratação, e ainda, os custos gerados pela mesma.
Respondendo então, a problemática inicial deste trabalho: quais benefícios e
viabilidade na aplicação da Matriz SWOT junto ao processo de recrutamento e
seleção?
A fim de demonstrar que a ferramenta pode vir a ser muito eficiente e de
grande valia na assertividade da contratação de novos colaboradores, justifica-se
este trabalho com o intuito de facilitar e dar maior acessibilidade as empresas de
determinada rede do segmento farmacêutico da cidade de Telêmaco Borba-PR,
tendo finalidade em apresentar a Matriz SWOT como uma ferramenta de
planejamento estratégico com fácil compreensão e aplicação que poderá otimizar o
processo de recrutamento e seleção, garantindo assim maior rapidez, fluidez,
assertividade e redução de custos dentro da empresa.
Conforme já mencionado, a aplicação da análise SWOT auxilia empresas no
conhecimento de sua atual situação e conhecimento interno e externo, para
definição de estratégias e tomadas de decisão assertivas, podendo ser utilizada em
diversas áreas, tanto em empresas quanto em indivíduos.
Assim, a ferramenta de planejamento estratégico, é capaz de otimizar o
processo de recrutamento e seleção, com maior rapidez, fluidez, assertividade e
redução de custos dentro da empresa, bem como, melhor visibilidade e clareza na
análise dos candidatos, e ainda, na tomada de decisão.
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RELATO DE EXPERIÊNCIA
QVT: METODOLOGIA A SER EMPREGADA EM ORGANIZAÇÕES
Nelcimara de Oliveira1 e Rodrigo José Ferreira Lopes2

Área de Concentração: Administração
Grupo de Trabalho: Recursos Humanos (RH)

RESUMO
O presente relato traz exemplos de práticas sobre Qualidade de Vida no Trabalho
(QVT) que foram desenvolvidas por acadêmicos do quarto período do Curso de
Administração da Faculdade de Telêmaco Borba (FATEB) em algumas empresas
que eles selecionaram nos municípios de Curiúva, Imbaú, Ortigueira e Telêmaco
Borba, nas quais, inclusive, exercem suas atividades profissionais. O projeto se
fundamenta na necessidade, cada vez mais frequente, que as organizações têm.
Impulsionadas pela concorrência acirrada, que requer mão de obra comprometida,
motivada e saudável; pela demanda do consumidor, que prioriza atendimento de
qualidade e pelas próprias exigências do trabalhador moderno por uma melhor
condição de vida e de trabalho, as empresas voltam-se para seus recursos
humanos, agora sob a perspectiva de parceria colaborativa. Assim, o tema QVT é
mais do que uma política de Recursos Humanos e assume caráter de estratégia de
gestão do capital humano nas empresas, que buscam melhor competitividade
empresarial, comprometimento pessoal e retenção de mão de obra. Porém, nem
todas as empresas possuem cultura propícia a esse pensamento ou mesmo
estrutura organizacional para desenvolver as ações necessárias para esse fim. E é
nesse contexto que este projeto encontra sua justificativa, ao demonstrar aos
acadêmicos do quarto período do Curso de Administração da FATEB a viabilidade
funcional e financeira de se implantar um programa de Qualidade de Vida em
empresas de qualquer porte ou segmento.
Palavras-chave: Qualidade de Vida no Trabalho. Empresas. Práticas.
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ABSTRACT
The present report provides examples of practices on Quality of Life at Work (QLW)
that were developed in some companies in the cities of Curiúva, Imbaú, Ortigueira
and Telêmaco Borba, where even the fourth-period students perform their
professional activities. These students course Administration of the Faculty of
Telêmaco Borba (FATEB). The project is based on the increasingly frequent need
that organizations have. Driven by fierce competition, which requires committed,
motivated and healthy workforce. Due to consumer demand, which prioritizes quality
service and the modern worker's own demands for a better life and work condition,
companies turn to their human resources, now from the perspective of collaborative
partnership. Thus, the QLW theme is more than a Human Resources policy and
assumes the character of human capital management strategy in companies that
seek better business competitiveness, personal commitment and retention of labor.
However, not all companies have a culture conducive to this thinking or even
organizational structure to develop the necessary actions for this purpose. It is in this
context that this project finds its justification, by demonstrating to the students of the
fourth period of the FATEB Business Administration Course the functional and
financial viability of implementing a Quality of Life program in companies of any size
or segment.
Keywords: Quality of Life at Work. Companies. Practices.

1 INTRODUÇÃO
Imaginemos uma empresa na qual as pessoas, todos os dias, todas as
horas, sem exceção, fizessem sempre o melhor possível, nunca postergassem
nada, jamais tirassem uma vantagem, e, de nenhuma forma pusessem seus
interesses pessoais acima dos interesses dos clientes e da empresa. Pode parecer
utópico chegar a esse nível, mas tenhamos a certeza de que é possível melhorar.
Quando as pessoas estão motivadas o suficiente, elas podem ultrapassar o
desempenho atual, através de uma simples dinâmica de Qualidade de Vida no
Trabalho (QVT).
Observa-se que, na maioria dos casos, os resultados não têm se revelado
animadores no que diz respeito às relações no trabalho, pois não é suficiente a
decisão de melhorar a QVT nas organizações; é necessário também identificar
fatores e critérios que sustentem a formulação de modelos de implantação de
projetos de QVT. Implementar programas de QVT nas empresas envolve muitos
desafios, mas permite descobertas, mudanças e valorização da vida na organização
como um todo. Melhorar a QVT pressupõe modificar alguns hábitos das pessoas e
das rotinas das empresas, ou seja, modificar a própria cultura organizacional e
avançar nas políticas de desenvolvimento dos seres humanos. O que, até há bem
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pouco tempo, não merecia atenção, transformou-se hoje em referencial do
desempenho humano nas organizações.
Considera-se que os responsáveis pelo Desenvolvimento de Seres Humanos
nas empresas deverão participar diretamente das diversas fases do programa de
QVT, em maior ou menor grau, tanto no aspecto operacional como no de assessoramento.
Em resumo, se quisermos clientes felizes, precisamos de empregados felizes.
Como esperar que uma atendente de caixa receba um cliente com um sorriso no
rosto, com finura e educação se o salário dela está atrasado e seu chefe lhe deu
uma advertência grosseira poucos minutos antes e se ela está estressada com o
excesso de serviço? Pode-se afirmar, com certeza, que isso não existe.
Assim, quando pensarmos em QVT e em conquistar e manter clientes,
internos e externos, primeiramente pensemos nas pessoas certas de que
precisamos, no lugar certo e com a motivação certa. Isso porque, ressaltamos,
qualidade é de pessoas para pessoas.
1.1 Objetivos
Ao final das atividades propostas
selecionadas, os acadêmicos estarão aptos a:

e

desenvolvidas

nas

empresas

- Compreender os conceitos e modelos de QVT existentes na literatura;
- Estruturar um modelo de QVT, com base teórica, aplicável em empresas de
pequeno e médio porte;
- Trabalhar em equipes, com habilidades aprimoradas em pesquisa, discussão e
construção do conhecimento prático acerca do tema QVT.

2 METODOLOGIA
A metodologia utilizada para desenvolver este projeto inclui:
a) aplicação de técnica pedagógica da aula invertida cujo objetivo é aproximar o
aluno dos conceitos e modelos de QVT existentes, com apoio de material didático
previamente fornecido;
b) visita técnica para diagnóstico da realidade da empresa selecionada em relação à
QVT;
c) desenvolvimento de projeto técnico resultando em um modelo de Qualidade de
Vida no Trabalho, plenamente aplicável à empresa selecionada.
Obs.: o projeto tem por objetivo implantar um modelo de QVT em cada uma das
empresas visitadas.
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3 ANÁLISE E DISCUSSÃO
A qualidade de vida no trabalho (QVT) representa o grau em que os
membros da organização são capazes de satisfazer suas necessidades pessoais
por meio de suas experiências na organização. A qualidade de vida no trabalho
afeta atitude pessoais e comportamentos importantes para a produtividade
individual, tais como: motivação para o trabalho, adaptabilidade a mudanças no
ambiente de trabalho, criatividade e vontade de inovar e aceitar mudanças.
Chiavenato (2009, p. 59), ao destacar o envolvimento das sociedades
mercantis com a qualidade de vida das pessoas, assevera que a preocupação
dessas sociedades se deslocou há pouco tempo para a situação de trabalho, como
parte integrante de uma sociedade complexa e de um ambiente heterogêneo. A
QVT, afirma, assimila duas posições antagônicas: de um lado, a reivindicação dos
empregados quanto ao bem-estar e satisfação no trabalho; e, de outro, o interesse
das organizações quanto a seus efeitos potenciadores sobre a produtividade e a
qualidade.
3.1 Avaliação
Valor total do projeto: 3,0 pontos, subdivididos da seguinte forma:

a) Presença participativa em aula em duas fases distintas sendo:
1ª. fase – aula invertida: pesquisa a material didático disponibilizado pelo professor;
discussão em equipe; estruturação de conceitos, fatos históricos e componentes da
QVT; apresentação verbal com debate em sala.
Critério de avaliação: avaliação individual através de presença participativa durante
toda a aula (sem atrasos e saídas), contribuição ao grupo.
2ª. fase – projeto técnico: elaboração de um modelo de Qualidade de Vida no
Trabalho para uma empresa previamente selecionada e diagnosticada através de
visita técnica. A empresa deverá, como pré-requisito, ser de pequeno ou médio porte
e não possuir nenhum programa desse gênero já estruturado.
Critério de avaliação: a visita técnica não precisa ser feita por todos os membros da
equipe, mas todos devem se inteirar dos dados levantados e construir juntos o
diagnóstico, com base nos dados coletados e contribuir efetivamente na proposta do
modelo de QVT. Avaliação individual.

b) Apresentação em sala de aula do modelo de QVT desenvolvido. Apresentação
em equipe, através de slides, com duração máxima de 20 minutos por equipe.
Critério de avaliação: avaliação individual, demonstração de conhecimento do
assunto, segurança pessoal.
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c) Conteúdo: entrega escrita do Programa de Qualidade de Vida desenvolvido para
a empresa.

3.2 As práticas
Foram realizadas algumas práticas de QVT, sendo uma delas a de ginástica
laboral em uma das empresas selecionadas, como se pode verificar nas Figuras 1 e
2 a seguir.

Figura 1 – Ginástica laboral.
Fonte: acadêmicos do quarto período do Curso de Administração, 2019.

Figura 2 – Ginástica laboral.
Fonte: acadêmicos do quarto período do Curso de Administração, 2019.

Em outra empresa, das que foram selecionadas pelos acadêmicos, foi
aplicado o Programa 5 S, conforme Figura 3, com resultados muito positivos, como
se pode notar nas Figuras 4, 5 e 6, que mostram o “antes” e nas Figuras 7 e 8, que
mostram o “depois”.

VI Encontro de Pesquisa e X Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 24 e 25 de
outubro de 2019

Figura 3 – Programa 5 S - Sensos.
Fonte: acadêmicos do quarto período do Curso de Administração, 2019.

Figura 4 – Antes do 5 S.
Fonte: acadêmicos do quarto período do Curso de Administração, 2019.
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Figura 5 – Antes do 5 S.
Fonte: acadêmicos do quarto período do Curso de Administração, 2019.

Figura 6 – Antes do 5 S.
Fonte: acadêmicos do quarto período do Curso de Administração, 2019.
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Figura 7 – Depois do 5 S.
Fonte: acadêmicos do quarto período do Curso de Administração, 2019.

Figura 8 – Depois do 5 S.
Fonte: acadêmicos do quarto período do Curso de Administração, 2019.

Em uma outra empresa, foi ministrado um curso por uma acadêmica que,
providencialmente, trabalha na mesma empresa, como se verifica nas Figuras 09 e
11, a seguir. O curso recebeu um título bastante sugestivo: “Estresse no Ambiente
de Trabalho”. Após o curso, a própria acadêmica providenciou um gostoso lanche,
que foi servido para as participantes, como se nota na Figura 12, logo abaixo.
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Figura 9 – Treinamento ministrado por uma acadêmica.
Fonte: acadêmicos do quarto período do Curso de Administração, 2019.

Figura 10 – Treinamento ministrado por uma acadêmica.
Fonte: acadêmicos do quarto período do Curso de Administração, 2019.
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Figura 11 – Lanche servido após o treinamento ministrado pela acadêmica.
Fonte: acadêmicos do quarto período do Curso de Administração, 2019.

Cabe aqui um destaque especial para uma das atividades realizadas. Nessa
atividade, desenvolvida por uma aluna do quarto período do Curso de Administração
da FATEB, o resultado foi tão positivo que a mesma aluna ministrará, nessa
empresa, uma vez por mês, um treinamento sobre um tema relevante relacionado à
melhor qualidade de vida no trabalho, focando a Rede de Supermercados na qual
essa empresa está inserida (Ver Figura 12).

QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO
TEMA: DEPRESSÃO NO TRABALHO
EMPRESA: MERCADO X

Figura 12 – Curso ministrado por uma acadêmica na empresa em que trabalha.
Fonte: acadêmica do quarto período do Curso de Administração, 2019.

Como podemos notar, pelas imagens acima, houve uma participação muito
boa dos acadêmicos. Pelos exemplos elencados acima, o resultado excedeu a
expectativa dos professores coordenadores. Este projeto, de QVT, foi planejado
para atingir a finalidade a que se propôs e espera-se ter conseguido alcançá-la, bem
como os objetivos mencionados no seu início.

VI Encontro de Pesquisa e X Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 24 e 25 de
outubro de 2019

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este projeto foi e está sendo muito importante porque os acadêmicos
comprovaram que o desempenho de um determinado funcionário em um
determinado cargo, bem como o clima organizacional da empresa em que ele está
representam fatores importantes na determinação da QVT. Se a qualidade for pobre,
conduzirá à alienação do empregado e à insatisfação, à má vontade, ao declínio da
produtividade, a comportamentos contraproducentes (como absenteísmo,
rotatividade, roubo, sabotagem etc.). Se a qualidade for boa, conduzirá a um clima
de confiança e respeito mútuo, no qual o indivíduo tenderá a aumentar suas
contribuições e a elevar suas oportunidades de êxito psicológico e a administração
tenderá a reduzir mecanismos rígidos de controle social.
Assim, as práticas desenvolvidas pelos acadêmicos foram tão exitosas que os
gestores das empresas visitadas solicitaram a continuidade da proposta de QVT,
não só em suas empresas, como também nas outras unidades das mesmas. Foi um
trabalho bastante enriquecedor para os acadêmicos do quarto período do Curso de
Administração da (FATEB).

5 AGRADECIMENTOS
Aos acadêmicos do quarto período do Curso de Administração, da Faculdade
de Telêmaco Borba (FATEB), que abraçaram a proposta efetivamente e obtiveram
resultados positivos, bem como a continuidade do Projeto QVT.
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RESUMO
No atual cenário competitivo, o aumento acelerado da prática de marketing tem
gerado notória tendência de segmentação do mercado de consumo, e consequente
necessidade de definir como, onde e qual público a organização pretende atingir.
Nesta perspectiva, ser lembrada de forma positiva pelos clientes é o desejo de
qualquer marca, independentemente do seu segmento e do tamanho da
organização. Para isso não basta apenas que uma organização direcione seus
esforços em qualidades técnicas, é preciso também oferecer valor aos
consumidores, proporcionando uma experiência com a marca. A cada interação do
consumidor com a marca, por ele é moldada uma imagem, da mesma forma
acontece quando a marca se relaciona com o seu consumidor, toda vez que isso
ocorre, surge a oportunidade de reforçar o posicionamento da marca. Nesse
contexto o objetivo do presente artigo é conhecer a importância do posicionamento
de marca como estratégia de Marketing para as organizações, tendo em vista a
competitividade presente no mercado. A partir da realização de pesquisas, o
trabalho contribui na esfera do marketing devido a sua abordagem sobre
posicionamento da marca, pois buscou-se na literatura existente conceitos que o a
relacionassem com o seu papel na administração estratégica.
Palavras-chave: Posicionamento; Marketing; Estratégia.

ABSTRACT
In the current competitive scenario, the accelerated increase in marketing practice
has generated a noticeable tendency towards segmentation of the consumer market,
and the consequent need to define how, where and which public the organization
intends to reach. From this perspective, being positively remembered by customers is
the desire of any brand, regardless of its segment and the size of the organization. It
is not just for an organization to direct its efforts on technical qualities, it must also
offer value to consumers by providing a brand experience. With each interaction of
the consumer with the brand, an image is shaped by it, the same happens when the
brand relates to its consumer, every time this occurs, the opportunity arises to
reinforce the positioning of the brand. In this context the objective of this article is to
know the importance of brand positioning as a marketing strategy for organizations,
1
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considering the competitiveness present in the market. Based on research, the work
contributes to the marketing sphere due to its approach to brand positioning, as it
searched the existing literature for concepts that would relate it to its role in strategic
management.
Key-words: Positioning; Marketing; Strategy.

1. INTRODUÇÃO
Tendo em vista as mudanças no cenário competitivo e as constantes
inovações, pode-se notar o mercado de consumo cada mês mais segmentado, e
consequente necessidade das organizações de posicionarem-se definindo como,
onde e qual público pretendem atingir.
Nesse sentido a Administração Estratégica direciona o planejamento e
coordenação de ações, pois uma organização precisa ter visão clara e coerente de
suas metas e objetivos, utilizando ferramentas adequadas para definir o
posicionamento da marca no mercado em que atua.
O Marketing apresenta-se como ferramenta administrativa e estratégica
fundamental para a identificação e conhecimento do consumidor, através de
pesquisas de mercado e do planejamento de ações estratégias.
Seguindo o contexto para adequar-se às exigências que o mercado tem
feito, não basta apenas que uma organização direcione seus esforços em
qualidades técnicas, além disso, é preciso oferecer valores desejados pelos
consumidores, relacionando-os a atributos tangíveis e intangíveis alcançados
através da experiência com a marca.
Ou seja, a empresa deve oferecer, também qualidades que fortalecem a
relação da marca com os consumidores, valores específicos associados à imagem
da marca. Porque o consumidor está cada vez mais próximo dos acontecimentos no
mundo, tem acesso a informações e torna-se mais exigente. E devido a esse
comportamento, é de fundamental importância que as empresas se adaptem ao
novo cenário de modo tornarem-se competitivas no mercado.
Em virtude dessa necessidade, surge o questionamento de partida para o
desenvolvimento da pesquisa: “Qual é a importância do posicionamento de uma
marca como estratégia de marketing?”
O presente artigo, tem como objetivo, desenvolver uma pesquisa
bibliográfica acerca do tema posicionamento da marca como estratégia de
marketing, embasado em pesquisas na literatura, visando contribuir para o
conhecimento neste campo de estudo.
2. METODOLOGIA
Para melhor explorar a temática escolhida, fez-se necessário a realização
de pesquisas, de acordo com Silva e Menezes (2001, p.19): “pesquisar significa, de
forma bem simples, procurar respostas para indagações propostas”. Ou seja, o
questionamento é o ponto de partida para o desenvolvimento de um trabalho de
pesquisa.
A presente pesquisa possui natureza básica, pois segundo Lakatos (2002,
p.20) é aquela pesquisa que procura o progresso científico, a ampliação de
conhecimentos teóricos, sem a preocupação de utiliza-los na prática.
Quanto aos seus objetivos, a classificação da pesquisa é exploratória,
pois foram realizadas consultas em literaturas cientificas com o propósito de ampliar
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o grau de conhecimento e utiliza-lo como instrumento. Segundo Gil (2002 p. 41)
pesquisas exploratórias tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o
problema, com vistas a torna-lo mais explícito, ou construir hipóteses, inclui
levantamento bibliográfico e entrevistas
A metodologia de abordagem, pode ser definida como qualitativa, pois a
pesquisa utiliza-se de dados de caráter subjetivo.
Quanto aos procedimentos, a pesquisa define-se como bibliográfica,
elaborada a partir de material já publicado, como livros, artigos, periódicos e Internet.
Tendo assim, as fundamentações dos autores, a classificação foi utilizada
de forma a conhecer e explorar a temática, e apresentar considerações obtidas
através da pesquisa.
3. DESENVOLVIMENTO
3.1 Administração Estratégica
O significado encontrado no dicionário online Michaelis, define o que é
estratégia: “arte de utilizar planejadamente os recursos de que se dispõe ou de
explorar de maneira vantajosa a situação ou as condições favoráveis de que
porventura se desfrute, de modo a atingir determinados objetivos. ”
Trazendo esse significado para o contexto estudado, as organizações
buscam sempre uma posição de liderança no mercado onde atuam. Diante da
competitividade, a identificação dos concorrentes, das necessidades dos
consumidores e a definição de estratégias é indispensável no planejamento de
estratégias de qualquer empresa para obter resultados. Fernandes e Berton (2005)
apresentam:
Estratégia empresarial é o conjunto de grandes propósitos, dos objetivos,
das metas, das políticas e dos planos para concretizar uma situação futura
desejada, considerando as oportunidades oferecidas pelo ambiente e os
recursos da organização. (FERNANDES, BERTON, 2005, p. 7).

Sendo assim, a administração estratégica é fundamental, pois define qual é a
razão de existir da empresa e onde se quer chegar, utilizando-se de ferramentas
para conhecer o cenário em que a empresa está inserida, analisar os fatores que
geram oportunidades ou ameaças, além de reconhecer suas forças, competências
e também as fraquezas para que a empresa direcione seus esforços.
3.2 Marketing
O marketing está inserido na sociedade há muito tempo, devido ao seu
relacionamento direto com a atividade de comercialização.
Kotler e Keller (2012, p.3) citam a visão da American Marketing
Association (AMA) para definir marketing: “o marketing é a atividade, o conjunto de
conhecimentos e os processos de criar, comunicar, entregar e trocar ofertas que
tenham valor para consumidores, clientes, parceiros e sociedade como um todo. ”
O princípio básico do marketing é identificar as necessidades e desejos
do consumidor e desenvolver produtos que os atendam, transformando isso em
oportunidade de lucro para as organizações.
Na busca pelas definições de marketing é possível constatar que ao longo
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dos anos o conceito evoluiu em conjunto com a sociedade e suas necessidades,
muitos autores contribuíram para aperfeiçoar o pensamento, conforme apresentado
a seguir no quadro 1:
Quadro 1 – Definições de Marketing:
Autor
American
Marketing
Association
(AMA)

Ano

Definição de Marketing

1935

“Marketing é a realização de atividades de negócio
que direcionam o fluxo de bens e serviços desde o
produtor até os consumidores. ”

Arthur P. Felton

1959

Kotler e Gerald

1969

Robert Haas

1978

American
Marketing
Association
(AMA)

1987

Peter Drucker

1991

Philip Kotler

Alexandre Luzzi
Las Casas

Fonte: A autora (2019).

1996

2007

“Um estado mental corporativo que existe na
integração e coordenação de todas as funções de
marketing que, por sua vez, combinam-se com
todas as outras funções corporativas, com o
objetivo básico de produzir lucros. ”
“A criação, implementação e o controle de
programas calculados para influenciar a
aceitabilidade das ideias socais e envolvendo
considerações de planejamento de produto, preço,
comunicação, distribuição e pesquisa de marketing.
”
“É o processo de descoberta e interpretação das
necessidades e desejos do consumidor para as
especificações do produto e serviço, criar a
demanda para esses produtos e serviços e
continuar a expandir essa demanda. ”
“Marketing é o processo de planejar e executar a
concepção, o apreçamento, o planejamento e a
distribuição de ideias, bens e serviços para criar
trocas que satisfaçam, os objetivos individuais e
organizacionais. ”
“Marketing é tão básico que não pode ser
considerado uma função em separado. Marketing é
o negócio visto do ponto de vista do seu resultado
final, ou seja, do ponto de vista do cliente. O
sucesso nos negócios não é determinado pelo
produtor, mas pelo consumidor”.
“O conceito de marketing diz que atingir os
objetivos organizacionais depende de
determinação das necessidades e desejos de
mercados alvos e da entrega da satisfação
desejada de forma mais efetiva e eficiente do que a
concorrência”.
“Marketing é a área do conhecimento que engloba
todas as atividades concernentes às relações de
troca, orientadas para a satisfação dos desejos e
necessidades dos consumidores, visando alcançar
determinados objetivos da organização ou
indivíduo e considerando sempre o meio ambiente
de atuação e o impacto que estas relações causam
no bem-estar da sociedade”
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A partir das definições apresentadas no Quadro 1, pode-se observar que que o
marketing, tem como foco principal a satisfação das necessidades de seus clientes,
pois toda empresa busca retorno financeiro, se não existir uma demanda para seus
produtos e serviços não obterá lucro.
Além de atender as necessidades dos clientes, a identificação dos
concorrentes e o planejamento de estratégias são indispensáveis para o marketing.
Mas a tomada de decisão nem sempre é fácil, a inclusão de um novo produto,
definição de preço, onde e para quem vender, quanto gastar em propaganda, e
como escolher as cores da embalagem, serão planejados pelo marketing.
3.3 O papel do Marketing na Administração Estratégica
Diante da competitividade, a identificação dos concorrentes, das necessidades
dos consumidores e a definição de estratégias são indispensáveis no planejamento
de qualquer empresa para obter resultados. Para a administração estratégica poder
lidar com o ambiente de marketing é necessário que ela se torne cada vez mais
voltada para o mercado. O papel do marketing pode ser definido conforme ilustrado
na Figura 1:
Figura 1 – O papel do Marketing na organização

Fonte: HOOLEY; PIERCY; NICOLAUD (2011 p. 19)

O marketing tem como foco principal a satisfação das necessidades de
seus clientes, a administração estratégica de marketing, consiste em compreender o
ambiente, e a partir deste, desenvolver planos e estratégias para a organização que
sustentem às decisões que englobam o mercado-alvo, segmentação de mercado,
produto, preço, promoção e distribuição, posicionamento.
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3.4 Mercado-Alvo
Mercado alvo corresponde ao grupo de consumidores que apresentam
características semelhantes em termos de necessidades e comportamento de
compras. A empresa deve identificar suas oportunidades para decidir qual é o seu
público alvo e quantos deles deve atender.
De acordo com Kotler (2008), a empresa pode considerar cinco padrões
de seleção de mercado-alvo: concentração em segmento único, especialização
seletiva, especialização por produto, especialização por mercado, cobertura ampla
de mercado.
Ao concentrar-se em um segmento único, a empresa seleciona apenas
um mercado para atender. No caso de especialização seletiva, a empresa seleciona
alguns segmentos conforme os recursos e objetivos definidos. Na especialização
por produto, concentra-se na fabricação de um produto vendido a diversos
segmentos. Por meio dessa estratégia, a empresa desenvolve forte reputação na
área específica do produto.
Ao decidir especializar-se por mercado, a empresa busca atender muitas
necessidades de um grupo específico de consumidores, tornando-se um canal para
todos os novos produtos que forem lançados. E por fim, para a cobertura de
mercado, a busca é atender todas as necessidades de todos os grupos de
consumidores.
É fundamental, que a empresa esteja informada sobre o mercado onde irá
concentrar-se e deve observar se está alinhado com os objetivos e recursos da
empresa.
3.5 Segmentação de Mercado
O resultado de um trabalho de segmentação auxilia a empresa na melhor
definição de suas estratégias e posicionamento no mercado e favorece o
desenvolvimento de ações para a ampliação da participação no mercado, pois diz
muito sobre quem são seus clientes e o que eles desejam. Churchill e Peter (2010),
apresentam:
A segmentação de mercado é o processo de dividir um mercado em
grupos potenciais, que tenham semelhantes necessidades e desejos,
percepções de valores ou comportamentos. O segmento específico de
mercado que a empresa escolhe é conhecido como mercado-alvo.
(CHURCHILL, PETER, 2010, p. 204).

A segmentação de mercado consiste basicamente na divisão de um
mercado em grupos de acordo com seus interesses semelhantes, é o instrumento
que auxiliará o marketing, a apresentar propostas que atendam às necessidades
deste mercado-alvo, definindo toda a estratégia de marketing.
Segundo Kotler (2008, p. 225), a segmentação de mercado “é formado
por um grande grupo de compradores identificável em um mercado pelos seus
desejos, poder de compra, localizações geográficas, atitudes e hábitos de compra”.
Há diversas variáveis capazes de segmentar um mercado consumidor,
pelo fato que os desejos e necessidades são diversas, mas algumas tem maior
destaque, como: segmentação geográfica, segmentação demográfica, segmentação
psicográfica, e segmentação comportamental.
Na segmentação geográfica, Kotler (2008, p. 232) propõe dividir o
mercado em unidades geográficas, como: países, regiões, estados, cidades ou
bairros.
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Na segmentação demográfica divide-se o mercado em grupos, baseados
em características da população, como, idade, tamanho da família, ciclo de vida,
sexo, renda, ocupação, nível de escolaridade, religião, raça, geração, nacionalidade
ou classe social, KOTLER (2000 p. 285).
A segmentação psicográfica divide os consumidores levando em
consideração informações sobre o estilo de vida dos consumidores, incluindo seus
interesses, opiniões e atividades.
Já na segmentação comportamental, segundo Kotler (2008, p. 235) “os
compradores são divididos em grupos, tornando-se como base seu conhecimento,
atitude, uso ou resposta para um produto.
Observando as variáveis de segmentação de mercado verificamos que
são levando em consideração aspectos específicos dos consumidores, dessa forma
são divididos em grupos de acordo com características semelhantes, com bases
nessas várias o marketing concentra seus esforços em um segmento especifico e
atua assertivamente transformando as empresas em especialistas no segmento
onde atuam.

3.6 Composto de Marketing
Embora o conceito dos 4 P’s tenha sido originado por McCarthy, e atualmente
existam outras variações, o maior divulgador do Composto de Marketing em revistas,
artigos e palestras foi Philip Kotler, que o tornou conhecido como o Mix de
Marketing, que estuda o produto, preço, ponto e promoção como componentes do
composto de marketing.
Para Churchill e Peter (2010, p. 20), o “composto de marketing é uma
combinação de estratégicas usadas para criar valor para os clientes e alcançar os
objetivos da organização. ”
Dentro do Mix de Marketing, pode-se definir Produto como sendo bens físicos,
serviços, experiências, eventos, lugares, propriedades, informações e ideias
oferecidos ao consumidor a fim de atender um determinado mercado. Kotler (2000,
p 426) define “um produto é algo que pode ser oferecido a um mercado para
satisfazer uma necessidade ou desejo”.
O Preço, no composto de marketing é o elemento onde o consumidor pode
avaliar o custo-benefício do produto. De acordo com Churchill e Peter (2010, p.
314): “o preço é a quantidade de dinheiro, bens ou serviços que deve ser dada para
se adquirir a propriedade ou o uso de um produto”.
O Ponto estabelece o lugar onde o produto é vendido ou comprado. É este
elemento que define como o produto será conduzido até o cliente não se resumindo
apenas ao ponto de venda, representa toda a logística envolvida no processo.
Para finalizar, a Promoção ou comunicação de marketing, como também é
conhecida, é a forma de tornar o produto público, a fim de estimular ou atrair
consumidores para a compra. Churchill e Peter (2010, p. 446) definem comunicação
de marketing como “as diversas maneiras pelas quais os profissionais de marketing
se comunicam com clientes atuais ou potenciais”.
Sendo assim, pode-se concluir a partir das definições apresentadas pelos
autores que todos os elementos do composto de marketing são estabelecidos para
atender o mercado alvo, ou seja, o consumidor final. O conceito é representado a
seguir, na figura 2:
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Figura 2 – Composto de marketing + público-alvo = estratégia de marketing

Fonte: STREHLAU E TELLES (2006 p. 4)

Definindo de maneira mais simples, o composto de marketing busca
direcionar as estratégias de cada um dos seus elementos para público alvo certo, a
partir do planejamento de as ações da organização, considerando as
particularidades do público-alvo que deseja atingir.
3.7 Posicionamento de Mercado
O termo posição é definido na literatura como o lugar ocupado por um
produto/serviço em relação a seus concorrentes.
Já o posicionamento de mercado é como a estratégia relacionada à qual
abordagem adotar em relação à segmentação de mercado e à seleção dos
segmentos nos quais a companhia quer participar (GREENLEY, 1989 apud
BLANKSON, 2001, p. 4).
Assim, a empresa que está adequadamente posicionada no mercado é
aquela que detém o domínio da segmentação da qual está inserida, ou seja, tem a
capacidade de conhecer o perfil e os desejos de seus consumidores-alvos e
converter essas informações em estratégias competitivas que possibilitarão retornos
positivos.
Estratégia competitiva se refere ao posicionamento tendo em vista uma visão
de futuro. Segundo Porter (1989 p. 3), são cinco as forças que atuam sobre uma
empresa para determinar a sua capacidade competitiva frente aos seus
concorrentes. Sendo elas:
a) Ameaça de novos entrantes: refere-se ao grau de facilidade ou
dificuldade que um concorrente enfrenta para adentrar em um setor.
b) Pressão dos produtos substitutos: refere-se ao grau de facilidade com
que um consumidor consegue substituir um produto ou serviço por outro, há uma
troca por algo similar ou alternativo.
c) Poder de negociação dos compradores: é relativa ao poder que os
consumidores podem possuir, na medida em que nem todos são iguais, muitas
vezes se utilizando de meios para forçar redução de preços, comorando em
grandes quantidades ou em lotes.
d) Poder de negociação dos fornecedores: assemelha-se ao poder de
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barganha dos compradores, mas delineia algumas peculiaridades, determinando
que a força dos fornecedores será maior em casos que não precisam enfrentar
produtos substitutos no setor, seus produtos são essenciais ao comprador (relação
de dependência), implicação de ameaça do fornecedor se tornar um concorrente
em potencial.
e) Rivalidade entre os concorrentes: refere-se à competição em um setor, o
grau de competitividade de um setor é determinado pela rivalidade entre os
concorrentes.
As cinco forças são representadas a seguir na Figura 3.
Figura 3 – As cinco forças competitivas que determinam a rentabilidade da
Indústria.

Fonte: Porter (1989, p. 4).

As empresas precisam entender o mercado onde estão inseridas, levando
em consideração: compradores, fornecedores e concorrentes, e posicionar-se
adequadamente para extrair o maior valor possível deste mercado. Para ter
vantagem Porter (2008) afirma que, ao enfrentar as forças competitivas do ambiente
(Figura 3), pode-se definir o posicionamento estratégico da organização para
superar a concorrência. Isso ocorre a partir de três estratégicas genéricas bemsucedidas: liderança no custo total, diferenciação ou enfoque.
O posicionamento em liderança no custo e diferenciação podem ser
aplicados no âmbito de toda a indústria. O posicionamento no enfoque está
alinhado a um segmento particular exclusivo no mercado. A partir dessa definição,
Porter (1989), também complementa falando sobre vantagem competitiva:
Embora uma empresa possa ter inúmeros pontos fortes e pontos fracos em
comparação com seus concorrentes, existem dois tipos básicos de
vantagem competitiva que uma empresa pode possuir, baixo custo ou
diferenciação. A importância de qualquer ponto forte ou ponto fraco que
uma empresa possuí é, em última instancia, uma função de seu impacto
sobre o custo relativo ou a diferenciação. (PORTER, 1989, p. 9).
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Dessa forma, pode-se entender que a vantagem de uma empresa está
relacionada com a sua capacidade de lidar com as cinco forças que influenciam os
preços, os custos e o investimento necessário das organizações.
O poder de barganha dos compradores tem impacto nos preços que a
empresa pode cobrar por exemplo, da mesma forma ocorre na ameaça de
substituição. Já no poder de negociação dos fornecedores é determinado o custo de
investimentos.
Em relação a intensidade da rivalidade, a influência está na concorrência de
custos necessários para desenvolvimento do produto, publicidade e força
direcionada às vendas. E por fim, na ameaça de entrada, o preço é limitado para
deter os novos entrantes.
A partir da análise dos custos, a empresa pode identificar quais atributos os
compradores consideram importantes, destacando-os e, para assim definir seu
posicionamento de diferenciação para satisfazer as necessidades de seus clientes.
3.8 Posicionamento de Marca
O posicionamento de uma marca está relacionado com a identidade de
uma empresa ou organização. É a percepção que ela tem de si própria, e inclui os
atributos internos que são aspectos únicos, como: sua história, missão e visão,
funcionários, valores, políticas, crenças e filosofias, tecnologias utilizadas, os
proprietários e suas personalidades, e as estratégias que adotam.
A definição de posicionamento dada por Kotler (1996, p. 270) diz que
“posicionamento é o ato de desenvolver a oferta e a imagem da empresa, de forma
que ocupem um lugar distinto e valorizado nas mentes dos consumidores-alvo”. O
posicionamento da marca é o espaço da mente do consumidor a ser ocupado pela
marca, ter o melhor posicionamento é ser o primeiro na mente dos clientes.
O importante do posicionamento competitivo é a forma com que diferentes
de consumidores percebem os produtos, os serviços e as marcas, assim como os da
concorrência (LAS CASAS, 2008).
As marcas, no entanto, são os aspectos mais discutidos no
posicionamento, devido à grande competitividade que se dá em diferentes
mercados, e isso exige um cuidado maior na formação de imagem.
A imagem institucional é considerada imprescindível ao mundo
corporativo, não só porque transmite o que a empresa é para o mercado, mas
também porque é utilizada de forma estratégica quando se deseja influenciar os
públicos e determinar suas atitudes e opiniões.
Toda organização tem uma missão e uma visão, ainda que não
declarada. As marcas representam mais do que produtos, elas podem se posicionar
com personalidade, fazendo associações com símbolos, comportamentos, crenças,
através da comunicação.
É importante lembrar que imagem da marca é diferente da imagem do
produto (KOTLER, 1991). A imagem do produto é a soma das convicções, crenças e
atitudes que se tem sobre um objeto, já a imagem da marca é a forma como as
pessoas percebem a marca em relação aos concorrentes, definindo sua reputação
no mercado.
Argenti (2006) traz o conceito de reputação, que é um entendimento
essencial, visto que reputação está diretamente ligada com a imagem de uma
marca. Numa definição ampla, a reputação é o conjunto agregado de percepções
que as pessoas têm de uma organização ou marca e essa percepção é formada
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através de experiências pessoais, mensagens retidas e também das conversas de
terceiros sobre a empresa/marca. Portanto, a reputação resulta de percepções e
interpretações dos stakeholders em relação às ações passadas e futuras da
empresa. Na verdade, todas as faces da empresa são possíveis emissores de
mensagens e todas capazes de provocar diferentes percepções e interpretações
que, com maior ou menor impacto, estão diariamente construindo a reputação da
empresa.
É possível perceber que, com a valorização da reputação, as empresas
passaram a ver a mesma como um ótimo recurso estratégico, capaz de possibilitar
uma melhor inserção no mercado com vantagens competitivas. A gestão e o
gerenciamento da reputação são fatores de grande importância nas empresas.
3.8 As Organizações e a Declaração de Posicionamento da Marca
Conforme apresentado, o conceito de posicionamento é entendido com
base na estratégia de colocação e comunicação de uma empresa com o mercado e
também na percepção que o público-alvo tem sobre a mesma. Para se considerar
as estratégias de marketing para o posicionamento, deve-se entender a
perspectiva da ação para os consumidores e ao ambiente em geral.
A declaração de posicionamento da marca descreve o valor da marca
para o seu mercado-alvo no que se refere à sua competição principal, relaciona-se
a persona do cliente, o ponto principal que a organização resolve, o nicho ou
categoria em que a compete, o produto ou serviço e seu benefício exclusivo, e a
razão pela qual o público-alvo deve confirmar que a empresa pode oferecer este
benefício melhor dos seus concorrentes.
Para o Departamento de Marketing da Kellogg School Of Management
(2014, p. 111) existem três abordagens para a declaração de posicionamento. São
elas: a abordagem do planejamento de marketing, abordagem da propaganda e
abordagem de design da marca.
A abordagem do planejamento de marketing é considerada como parte do
planejamento estratégico, realizado no contexto do plano de marketing anual de
uma organização, que envolve: projeção de vendas e orçamento das atividades de
marketing, avaliação da situação do mercado, tendências de consumo, pesquisa e
inteligência competitiva.
Uma declaração de posicionamento realizada a partir desta abordagem
pode encontrar três problemas durante a sua elaboração.
Segundo o Departamento de Marketing da Kellogg School Of
Management (2014, p. 111) os possíveis problemas são: O primeiro é que há
tantas informações sobre tantos fatores sendo analisadas que as declarações
podem se perder, deixando de receber a devia atenção dos executivos. O segundo
problema é que as declarações envolvidas nesse contexto muitas vezes têm um
teor mais estratégico, representando o que a empresa quer fazer e não focadas no
cliente. O terceiro problema é que os planos de marketing tendem a envolver
apenas algumas poucas pessoas da organização por um período especifico de
tempo, associando as declarações de posicionamento da marca somente ao
processo de planejamento de marketing e não a um processo decisório gerencial
amplo, de forma que não o torna efetivo.
Assimilando os problemas expostos pelos autores podemos observar que
uma vez desenvolvida a declaração, todas as principais decisões que a
organização tomar em relação à sua marca deverão segui-la. A declaração de
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posicionamento de uma marca deve ser fundamentada na realidade de sua oferta,
e ser ambiciosa o suficiente para dar à empresa objetivos para seus esforços.
A abordagem da propaganda para declaração do posicionamento de uma
marca, pode ser considerada uma atividade mais fundamental do que estratégica,
sendo o oposto da abordagem do planejamento de marketing. Em geral a gestão
da marca é levada em conta na criação da propaganda.
O Departamento de Marketing da Kellogg School Of Management (2014,
p. 112) afirma que as declarações de posicionamento de marca recebem mais
atenção nesse contexto pois assumem um teor mais voltado à comunicação de
marketing, constituindo-se em uma tentativa de persuadir, e são focadas em fazer
promessas.
Nesse sentido o posicionamento deve ser a base das atividades
mercadológicas da marca, afinal, o marketing também trata a comunicação de um
posicionamento em conjunto com a meta de seduzir clientes potenciais, dentro de
sua definição de marcado alvo, e para isso esses clientes precisam conhecer e
confiar na marca.
A abordagem do design de marca considera as limitações da elaboração
da declaração de posicionamento da marca como uma etapa do planejamento de
marketing e da execução da propaganda. E apresenta-se como a abordagem mais
eficaz.
A elaboração de declaração de posicionamento de marca nesse contexto
resulta em uma descrição da marca. Para Departamento de Marketing da Kellogg
School Of Management (2013, p. 113) é possível expressar o significado de uma
marca por meio do design de muitas maneiras, pode ser expresso verbalmente, por
meio de palavras e sons, ou visualmente, por meio de imagens e fotos. Ainda
segundo os autores, a expressão verbal da marca, pode ser feita das seguintes
maneiras:

Denominação: Dar nomes descritivos ou figurativos aos produtos da
empresa para refletir o significado;

Vocabulário: Desenvolver um léxico que constituirá um vocabulário com
um significado especial e característico da marca;

Descrição: Compor frases e sentenças que representem de maneira única
o significado da marca.
Em relação a expressão visual, o significado da marca pode ser expresso nos
seguintes modos:

Imagético: Ilustrar o significado com fotos ou ilustração de objetos ou
elementos reais;

Simbolismo: simbolizar o significado por meio de imagens e elementos
gráfico mais abstratos, inclusive fontes tipográficas;

Animação: Transmitir o significado por meio do movimento e da
transformação de objetos e formas.
A figura 4, apresentada a seguir esquematiza a declaração de
posicionamento na abordagem de design da marca:
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Figura 4 – Esquema de design da marca:

Fonte: Departamento de Marketing da Kellogg School Of Management (2014, p. 114)

O objetivo dessa abordagem é alinhar elementos de impressão da marca
aos valores que oferece, criando uma relação com os clientes e, assim,
estabelecer um posicionamento único, criando assim uma identidade para a
marca, que representará os conceitos e ideias da empresa.
3.9 Gestão da Marca: Branding
Branding, na tradução do inglês para o português, refere-se a gestão de
marca. Para Kotler (2000 p. 768), uma marca é um nome, termo, símbolo, desenho –
ou uma combinação desses elementos – que identifica os bens ou serviços de uma
empresa ou um grupo de empresas e diferencia-os da concorrência.
Uma marca, para os profissionais de marketing é a principal ferramenta
para criar a diferenciação entre produtos, unindo atributos tangíveis e intangíveis.
Segundo Martins (2000, p. 8) branding é o conjunto de ações ligadas a
administração das marcas. São ações que, tomadas com conhecimento e
competência, levam as marcas além da natureza econômica, passando a fazer parte
da cultura, e influenciar a vida das pessoas.
Nesse sentido o branding, apresenta-se dividido em duas partes, sendo:
estratégica e operacional integrando suas atividades. Na parte estratégica estão: a
definição de posicionamento e arquitetura das marcas. Dentre as atividades
operacionais encontramos: a pesquisa de mercado, naming, comunicação, design,
avaliação.
Com base nestas atividades o branding busca criar, gerir e manter valor
para a empresa, em busca de diferencial competitivo. Tomiya (, 2010, p 36) reforça a
ideia colocando que o branding é um programa estruturado que tem como objetivo
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garantir que os processos, a criação e o gerenciamento de marcas estejam
integrados para no final, gerar maior valor ao acionista. Em outras palavras, é um
programa que busca alinhar a promessa e a entrega de valor.
Desta maneira, para ser adequadamente implementado o branding
precisa de recursos e esforços intensos do marketing e também de comunicação,
durante toda a existência da marca, não apenas em uma determinada ocasião,
como por exemplo em seu lançamento, se após essa etapa, o branding não for
sustentado, a marca poderá entrar no esquecimento do mercado.
A preservação das marcas é, antes de tudo, responsabilidade das
empresas, e de seus executivos, que devem compreender sua importância e geri-la
para obter a imagem e o resultado que desejam para a organização.
4. CONCLUSÃO
O posicionamento de marca se dá após a ação de segmentação, identificação
do público-alvo e entendimento de como o mercado se divide. Depois dessas etapas
ele direciona os esforços que a empresa tomará para obter vantagem sobre seus
concorrentes na conquista de clientes.
O posicionamento de marca é uma ação estratégica, e tem grande impacto no
que diz respeito a imagem da empresa e a definição do espaço que ela ocupará no
mercado. Porque é o resultado da forma como uma empresa se mostra em seu
respectivo mercado e maneira que deseja ser vista pelo seu público. Sendo
construído basicamente entre empresa e público, o posicionamento leva em conta
todos os elementos necessários para aproxima-los.
Para que o posicionamento de uma marca seja compreendido pelo seu
público, é necessário implementar uma comunicação que seja percebida
corretamente pelas pessoas, fora e fundamentalmente dentro das organizações.
Uma comunicação clara e acessível agrega valor ao posicionamento da
marca, pois garante que o seu público-alvo consiga entender o seu diferencial. E
que a organização direcione suas estratégias de marketing e esforços de outros
setores da empresa, em busca de um mesmo objetivo: o cliente.
Desta maneira, o posicionamento de marca se torna importante, pois integra a
administração estratégica e o marketing, propondo uma sinergia entre as ideias e
atitudes em torno do que a marca representa, define uma identidade para a
organização e implementa ações de gerenciamento da marca de forma correta para
fortalecer essa decisão junto aos seus clientes a fim de conquistá-los.
A partir desse contexto o presente artigo torna-se relevante devido a sua
abordagem ao tema pouco explorado no contexto da Administração, contribuindo
com as áreas de Administração Estratégica e Marketing ao trazer reflexões para as
organizações e para os profissionais com foco no mercado competitivo,
demonstrando a importância de estratégicas e do posicionamento de marca como
fator que a influencia a percepção do cliente e no desempenho de organizações no
mercado competitivo.
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QUALIDADE NO ATENDIMENTO – UM ESTUDO DE CASO NO
RECANTO ZITAMAR
Danielly Moreira Struminski de Souza 1
Rodrigo José Ferreira Lopes2

RESUMO

O presente artigo investiga o que leva a satisfação de um cliente referente ao
atendimento de uma empresa de lazer e entretenimento. A empresa estudada
sempre teve como objetivo ser um diferencial competitivo, acreditando que a
qualidade no atendimento seja a grande resposta para isso. Realizando um
levantamento teórico frente aos temas que envolve a gestão da qualidade e
atendimento a clientes, será possível coletar dados que possam mensurar se os
mesmos estão satisfeitos ou não. Em seguida, será necessário organizar os
resultados obtidos pelas perguntas feitas aos clientes, de forma que a empresa
estudada o aplique para a sua melhoria.
Palavras-chave: Qualidade, atendimento, satisfação

ABSTRACT
This paper investigates what leads the customer to satisfaction regarding the service
at a leisure and entertainment company. The company mentioned has always aimed
to have a competitive differential, believing that the quality of the service is the great
answer to that. By conducting a theoretical survey on issues involving quality
management and customer service, it will be possible to collect data that can
measure whether they are satisfied or not. Then, it will be necessary to organize the
results obtained by asking questions to customers, so that the company studied
applies it to its improvement.
Keys-words: Quality, service, satisfaction.

1. INTRODUÇÃO
Há tempos atrás, existiu a era dos artesãos, onde somente uma pessoa, a
partir da matéria-prima, fabricava o bem e o entregava ao cliente, sendo assim, o
próprio artesão tinha o controle total do processo. Com o aumento da população,
aumentou, também, o crescimento da demanda, inviabilizando o trabalho solitário
do artesão que já não conseguia mais atender os pedidos. Este artesão produzia
com altíssima qualidade, mas sempre com baixa produtividade. Logo, para atender
a população que só aumentava, se deu início na era industrial, da fabricação em
1
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série, onde o proprietário perdeu contato com todo o processo e cada empregado
fazia uma pequena parte do produto.
Um produto com melhor desempenho teria mais qualidade que um produto
equivalente, mas com desempenho técnico inferior. Já, para outros,
qualidade está associada à satisfação dos clientes quanto à adequação do
produto ao uso. Ou seja, qualidade é o grau com que o produto atende
satisfatoriamente às necessidades do usuário durante o uso. (CARPINETTI,
2012)

O início da era industrial, foi onde começaram os problemas com a qualidade,
com isso foi criado a pessoa do controlador da qualidade, que ficava no final da
linha de produção aceitando ou recusando produtos, o que não era o suficiente,
pois ainda havia muito prejuízo. Grandes estudiosos do problema da qualidade
começaram a atuar e, à partir de então, muita coisa foi melhorando. Assim, ao longo
dos anos, as ferramentas gerenciais criadas foram disponibilizadas, passando a ser
conhecido a gestão da qualidade total.
O conceito da qualidade era relacionado apenas à perfeição técnica de um
produto, logo evoluiu para adequação do produto ao uso. Logo, passou a incluiu
nesse conceito as demandas do consumidor, com o objetivo de incorporar ao
produto ou serviço atributos que os tornem mais atrativos e que interfiram,
positivamente, na decisão de aquisição do produto ou serviço. Qualidade se intitula
a parte mais visível de uma organização, além disso, é algo que o cliente encontra
com muita facilidade para julgar a mesma. Em razão disso, é claramente a principal
influência na satisfação ou na insatisfação do cliente. Essa percepção obtida pelo
cliente sobre produtos e serviços significa a sua satisfação, assim, possibilitando se
ele retornará ou não no estabelecimento.
O presente trabalho tem como objetivo geral investigar como está a satisfação
dos clientes referente ao atendimento prestado pela empresa escolhida. Essa
pesquisa será redirecionada aos clientes da mesma,, fazendo parte do estudo
algumas perguntas referente ao atendimento, possibilitando assim, uma análise
final para o presente trabalho.
As empresas existentes hoje que se destacam no mercado, têm como
objetivo principal a satisfação do cliente. Já outras, que não pensam da mesma
forma, acabam se declinando, pois pensam somente em lucros. No estudo que
faremos, será possível observar que é de grande importância pensar primeiramente
no consumidor, em o que fazer para atraí-lo, não oferecendo somente qualidade em
seus serviços e produtos, mas também um diferencial, algo que não se possa
encontrar na concorrência.
O que leva a satisfação do cliente? A qualidade no atendimento está ligada à
satisfação do mesmo? O objetivo geral deste trabalho é diagnosticar a qualidade
por meio do nível de satisfação dos clientes, frente ao atendimento realizado pela
empresa escolhida para a realização do estudo. Compreender como os clientes da
empresa escolhida, percebem a qualidade no atendimento e se isso tem influência
nas necessidades dos mesmos. As abordagens teóricas sobre a qualidade no
atendimento ao cliente, relatam que faz toda a diferença para a empresa, e é um
grande diferencial diante dos concorrentes.
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As empresas devem manter o foco nos seus clientes, pois são eles quem
determinam seu sucesso ou seu fracasso. Percebendo isso, as empresas devem ter
conhecimento das necessidades e desejos dos clientes e buscar ao máximo a
satisfação dos mesmos, para que assim, possam garantir sua sobrevivência no
mercado.
2. METODOLOGIA
A metodologia descreve os procedimentos a serem seguidos na realização da
pesquisa, mas requer também a apresentação de informações, como: tipos de
pesquisa, população e amostra, coleta de dados e análise dos dados. Gil (2002)
Nessa etapa, faremos uma pesquisa com os conhecimentos disponíveis e, será
usado métodos, técnicas e outros procedimentos científicos.
Para GIL (2002), “Pesquisa é o procedimento racional e sistemático que tem
como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos”. Vale a
pena ressaltar, que a pesquisa é desenvolvida ao longo de um processo que
envolve várias fases, desde a formulação do problema até a apresentação dos
resultados.
No artigo acima, será usado o método de pesquisa quantitativa por meio da
aplicação de questionários e, a pesquisa por levantamento para maior familiaridade
com o problema.
A pesquisa por levantamento, 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 as
conclusões correspondentes aos dados coletados (GIL, 2002).
No levantamento, procura-se identificar as características dos componentes do
universo pesquisa, possibilitando a caracterização precisa de seus segmentos,
sendo assim, torna-se muito útil para o estudo de opiniões e atitudes, porém pouco
indicado no estudo de problemas referentes a relações e estruturas sociais
complexas.
A elaboração do questionário consiste em traduzir os objetivos específicos da
pesquisa em itens de resposta para o trabalho. As questões devem ser
preferencialmente fechadas, mas com alternativas suficientemente trabalhosas para
abrigar a ampla gama de respostas possíveis.
2.1 Coleta e verificação de dados
Nesta etapa, é preciso garantir que os dados sejam examinados para verificar
se estão completos, claros, coerentes e precisos. A interpretação dos dados, que
vem logo após, consiste, fundamentalmente, em estabelecer a ligação entre os
resultados obtidos com outros já conhecidos, quer sejam derivados de teorias, quer
sejam de estudos realizados anteriormente.
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2.1 Apresentação dos resultados
Na última fase do levantamento, método quantitativo utilizado, a apresentação
dos resultados geralmente é feita mediante um relatório. A forma desse relatório
pode variar em função dos objetivos da pesquisa. Como explica Gil, 2002, p. 126),
alguns relatórios são bastante simples, consistindo basicamente na apresentação
dos dados em tabelas, além de algumas considerações acerca da forma de
obtenção. Outros, no entanto, exigem maiores cuidados quanto à elaboração,
sobretudo os que se referem à investigação estritamente científica.
3. DESENVOLVIMENTO
3.1 GESTÃO DA PRODUÇÃO
Chiavenato (2014) compreende que a gestão da produção utiliza recursos
físicos e materiais de uma empresa, como: máquinas, equipamentos, instalações,
matérias-primas, prédios, recursos que possam estar na indústria, na loja, na
fábrica ou em uma oficina. Recursos esses, que dão à empresa a possibilidade de
extrair matérias-primas.
Logo percebe-se, que produção significa transformação de insumos em
produtos ou serviços. Sendo um conjunto de atividades que proporcionam a
transformação de um tangível em um outro que tenha uma utilidade maior ou mais
específica.
Conforme a Figura 01, a gestão da produção refere-se a finalidade de cada
negócio, ou seja, toda empresa nasce para produzir algo, seja um produto ou
serviço. Logo, essa empresa almeja obter o retorno do seu trabalho, garantir sua
sobrevivência e criar condições para o seu sucesso e crescimento.
O objetivo principal de uma empresa é produzir algo que seja capaz de
satisfazer as necessidades da sociedade, ou para atender alguma necessidade do
mercado. Para Chiavenato (2014), “É necessário produzir e abastecer
continuamente um mercado que não para de exigir preço e qualidade e cujas
necessidades se tornam cada vez mais complexas e sofisticadas a cada dia.”
Percebemos que é através de pessoas que a realização de todos os
processos, criados por elas, que agregam e produzem valor para as organizações.
Sendo assim, sabe-se que valor é tudo que tenha utilidade, tudo aquilo que
satisfaça as necessidades de um indivíduo e atenda as expectativas do mesmo. O
valor resulta no retorno do investimento feito pelo cliente, e faça valer a pena o
cliente adquirir ou investir sempre que puder.
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Figura 01 – A empresa como um conjunto integrado de processos

Fonte – Chiavenato (2014 – pg 04)

3.2 GESTÃO ORGANIZACIONAL E ESTRATÉGICA
A gestão organizacional estratégica se fundamenta na orientação para
resultados e implica a utilização dos recursos organizacionais disponíveis para a
realização dos objetivos e metas da organização. Embora as pessoas possam ser
consideradas como um recurso organizacional, são diferentes dos demais recursos
porque têm capacidade de pensar, criar e de comprometer-se.
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A eficácia das organizações depende cada vez mais de estratégias que
orientam e direcionam suas opções. Estratégias inadequadas podem levar a
resultados organizacionais indesejados, comprometendo a excelência dos
resultados.
A gestão estratégica engloba desde as avaliações de diagnósticos e de
prontidão, a estruturação do processo de planejar e formular um propósito
compartilhado para a organização, a escolha de estratégias, a fixação de metas e
desafios, até a atribuição de responsabilidades para o detalhamento dos planos e
projetos e para conduzir e acompanhar as etapas de implantação da mesma.
Podemos conceituar gestão estratégica como o processo sistemático,
planejado, gerenciado, executado e acompanhado sob a liderança da alta
administração da instituição, envolvendo e comprometendo todos os
gerentes e colaboradores da organização. (COSTA, 2007)

A partir disso, descrevemos que a finalidade da gestão estratégica é assegurar
o crescimento, a continuidade e a sobrevivência da instituição por meio da
adaptação contínua de sua estratégia, de sua capacitação e de sua estrutura.
Sendo assim, a mesma possibilita enfrentar as mudanças observadas ou previstas
no seu ambiente externo ou interno, as antecipando.
Existe um processo estruturado para avaliar uma organização, chamado de
diagnóstico da situação estratégica, sendo fundamental antes de se iniciar uma
intervenção estratégica.
3.3 GESTÃO DA QUALIDADE
A gestão da qualidade está associada ao objetivo das organizações, que é
atender às necessidades do ser humano, portanto, toda a sua administração deve
estar voltada para a qualidade, que é a busca contínua da satisfação das
necessidades dos clientes.
Analisamos que na estrutura tradicional de uma empresa, em muitas das
vezes, os clientes são colocados somente como receptores dos produtos e serviços
oferecidos, porém, deve-se ter em mente, que os clientes são a própria razão da
existência das organizações, sendo assim, a organização necessita prever as
necessidades e superar as expectativas dos clientes. A gestão da qualidade
assegura a satisfação de todas as partes interessadas de uma organização, clientes
externos e internos, fornecedores, sócios e sociedade.
Diante disto, podemos também definir qualidade, sendo um produto ou serviço
que atende perfeitamente, de forma confiável, de forma acessível, de forma segura
e no tempo certo as necessidades do cliente. Falconi (1999) descreve que um
produto ou serviço de qualidade é aquele que atende perfeitamente, de forma
confiável, de forma acessível, de forma segura e no tempo certo às necessidades
do cliente.
Compreendemos que a primeira preocupação de uma empresa deve ser a
satisfação das necessidades criadas pelos seus clientes, sendo assim, a primeira
prioridade da empresa são os consumidores, tornando necessário que eles se
sintam satisfeitos por um longo tempo após a compra do produto ou a utilização do
seu serviço.
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Acontece que as necessidades das pessoas mudam continuamente e os
concorrentes estão sempre se desenvolvendo e melhorando, ou seja, nenhuma
organização deve parar e esperar, sempre deve inovar. Logo percebemos, que para
a empresa sobreviver é necessário desenvolver novos produtos ou serviços.
Observando, então, o problema acima, há uma forma de garantir a qualidade,
atendendo as necessidades dos clientes de forma completa e melhor que o
concorrente. A garantia da qualidade é uma conquista, acontece quando a
empresa pratica de maneira correta o controle da qualidade em cada etapa de
crescimento da organização. Se a empresa alcança esse estágio da garantia da
qualidade, significa que seus clientes compram confiantemente seus produtos ou
serviços, usando-os por um longo tempo com satisfação.
3.4 ATENDIMENTO A CLIENTES
No século em que vivemos, existe um grande diferencial de vendas, que é o
atendimento ao cliente. Pode ser que seja algo óbvio, porém, na prática é muito
comum não ocorrer essa excelência no atendimento ao cliente e o que mais se vê,
são reclamações por maus atendimentos. Logo, a excelência vai ficando mais
distante.
Existem algumas reclamações que mais são ouvidas, como:
- Mau humor durante o atendimento;
- Demora no atendimento;
- Abordagem mal feito, com muita intimidade ou muita rispidez.
Essas são algumas que alguns já passaram ou ouviram de alguém que já
passou por isso.
O atendimento deve conhecer a utilizar as técnicas de relações públicas,
negociação, vendas e comunicação que obtenham a conquista do público para a
aceitação de um determinado produto ou serviço que a empresa venha a tomar.
O atendimento ao cliente é o elo entre as empresas, entidades e
organizações aos seus respectivos públicos, buscando compreensão,
simpatia e opinião favorável da sociedade. Visam principalmente a criação,
manutenção, fortalecimento e consolidação de sua imagem. (RIZZI E SITA,
2012)

Analisa-se que são os clientes que formam a imagem da empresa observando:
ética, apresentação pessoal, adequação da linguagem, maneiras de tratar as
pessoas, rapidez e eficiência no atendimento da mesma.
Baseado na bagagem de experiências como clientes que temos, percebemos
que os clientes decidem onde comprar baseados nas experiências pessoais que se
tem no ato da compra. Liquidação, anúncios, localização, produtos e serviços os
atraem apenas uma vez. Já a qualidade no atendimento que o cliente recebe, é o
que os faz retornarem. Para Netto e Damini (2006), a qualidade no atendimento é
uma arte que deve ser aprendida, pois a relação interpessoal é uma peça
fundamental para atingir o sucesso nas relações profissionais.
A qualidade que tanto se fala, deve ter uma resposta, essa resposta é a
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satisfação do cliente. Oliver (1997) define satisfação como a “resposta ao
contentamento do consumidor, o julgamento de que uma característica do produto
ou serviço ofereceu (ou está oferecendo) um nível prazeroso de contentamento
relativo ao consumo, incluindo níveis maiores ou menores de contentamento”.
Julga-se que a satisfação do cliente direciona as intenções futuras dos
mesmos, sendo assim, é possível analisar que a satisfação também é um dos
fatores que determinam a confiança e o comprometimento do cliente. A busca pela
mesma trará consequências positivas para a empresa, a tornando uma potência
não somente em qualidade estrutural, mas também em qualidade de serviço
prestado aos seus clientes.
3.5 ESTUDO DE CASO
A empresa Recanto Zitamar foi criada há 5 anos atrás, está localizada na
cidade de Imbaú, rodovia PR 160 - Telêmaco Borba/Imbaú, km 03. Trata-se de uma
chácara, localizada na rodovia, com áreas de piscinas de adultos e infantis,
ambientes para refeições e lanches. Existe também um espaço separado para os
indivíduos se confraternizarem em família, levando sua própria alimentação.
Figura 02 – Mapa do município de Imbaú - PR

Fonte – Google Maps (2019)
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Figura 03 – Imagem aérea do Recanto Zitamar

Fonte – A autora (2016)

O Recanto Zitamar foi
criado, formado, construído (ainda continua
construindo), por um pai de família que pensou em deixar algo maior ainda para os
seus filhos. Os filhos e esposa, trabalham juntamente com o mesmo, em temporada
de verão e, em algumas confraternizações no inverno, sendo essa a proposta
inicial, todos trabalhando juntos pelo crescimento do mesmo patrimônio com
continuidade do negócio que irá passar de gerações. Com o trabalho em família,
desde o início, priorizam pelo atendimento de qualidade aos seus clientes, tornando
esse ambiente conhecido e bem lembrado pelos mesmos, que também, em suas
gerações futuras, irão continuar sendo clientes fiéis. A foto acima foi tirada em 2006,
hoje, com algumas mudanças, continuam trabalhando pelo mesmo ideal.
O objetivo do mesmo sempre foi se tornar um ambiente familiar, onde famílias
e amigos possam ir e ter momentos de lazer e tranquilidade. Como já falado, o
cliente busca por inovação, atendimento, preço e qualidade. Dito isso, sabemos que
um cliente raramente é fiel, ele será seu cliente até achar um lugar aonde ofereça
mais do que ele recebe no seu estabelecimento. Mas o que fazer para ter sempre o
seu cliente por perto? Simples, não parar, continuar inovando, continuar
surpreendendo as expectativas do mesmo. Uma empresa que busca inovação em
todos aspectos do seu estabelecimento, precisa saber como está, primeiramente, a
satisfação do cliente para com o atendimento do seu empreendimento. É de grande
importância que o cliente esteja satisfeito com tudo que lhe é oferecido no lugar
onde ele escolheu para ir, e assim, o reconhecimento, a propaganda que ele fará,
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será consequência do serviço prestado.
Com base no estudo realizado, é possível melhorar o atendimento, de forma que
gere um sentimento de satisfação no cliente respondendo o que o mesmo procura.
3.6 RESULTADOS
De acordo com os objetivos que foram propostos juntamente com a aplicação
da metodologia, houve o desenvolvimento de algumas perguntas aos clientes do
Recanto Zitamar, para investigar a sua satisfação com o atendimento prestado. As
perguntas foram disponibilizadas na página do Recanto e enviadas aos clientes via
Whatsapp através da lista de transmissão de contatos. As perguntas puderam ser
respondidas por qualquer pessoa que tenha ido até o mesmo, seja 1,2 ou mais
vezes. Após a análise inicial dos dados foi possível estabelecer qual o perfil das
pessoas que responderam ao questionário, sendo assim, no total foram recebidas
26 respostas.
Na figura abaixo, foi possível mensurar qual o gênero que mais respondeu ao
questionário. Através da pergunta, foi possível compreender que a maioria das
pessoas que responderam ao questionário foram as do gênero feminino.
Figura 04 – Perfil dos respondentes.

12,50%
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MASCULINO

87,50%

Fonte- A autora

Cliente é alguém que precisa da ajuda da organização e de sua equipe, para
satisfazer as suas necessidades. Toda e qualquer organização deve ter em mente,
que todo indivíduo que entra em contato afim de adquirir um serviço, ou até mesmo
para pesquisar e reclamar, deve ser tratado como o cliente mais importante que a
organização possui, alguém importante que influencia na sobrevivência da
organização e de todos que fazem parte. Mesmo que algumas pessoas tenham ido
até o Recanto apenas uma vez, essa única vez foi essencial para que a qualidade
fosse percebida e respondida pelos mesmos.

VI Encontro de Pesquisa e X Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 24 e 25 de
outubro de 2019

Figura 05 – Frequência ao ambiente.
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Fonte – A autora

Quando se fala que um cliente raramente é fiel, é porque as necessidades dos
indivíduos vivem em constante mudança, ou seja, a satisfação se dará pela
necessidade do momento em obter algo. As organizações devem estar atentas às
mudanças dos seus clientes, para que suas necessidades sejam sempre supridas
de acordo com o que é satisfatório para eles.
Para Chiavenato (2014), o objetivo principal de uma empresa, é produzir algo
que seja capaz de satisfazer as necessidades da sociedade, ou atender alguma
necessidade do mercado. Na figura os clientes estão 100% satisfeitos com o
desempenho dos representantes de atendimento ao cliente.
Figura 06 – Satisfação do cliente.
0%

Satisfeito
Insatisfeito

100%

Fonte – A autora
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A gestão estratégica também faz parte do atendimento ao cliente. Manter a
estratégia de ter colaboradores representando a empresa, atendendo de forma
diferenciada, torna o ambiente cada vez mais agradável e faz com que os clientes
voltem mais vezes. Para Costa (2007), pode-se conceituar gestão estratégica como
o processo sistemático, planejado, gerenciado, executado e acompanhado sob a
liderança da alta administração, envolvendo e comprometendo todos os gerentes
colaboradores da organização.
É importante saber se os colaboradores da empresa estão atendendo bem os
clientes. Na figura mostra que a pergunta teve uma resposta surpreendente, onde
todos os indivíduos que participaram do questionário estão muito satisfeitos com o
atendimento prestado pelos representantes da empresa.
A gestão estratégica também faz parte do atendimento ao cliente, sendo
importante manter a estratégia de ter colaboradores representando a empresa,
atendendo de forma diferenciada e com qualidade, de forma que supere a
expectativa dos clientes.
Figura 07 – Receptibilidade dos representantes.
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Fonte – A autora

Entrar no mercado para ser apenas mais um, não vale a pena. Quando uma
organização entra no mercado, ela deve buscar um diferencial das demais
organizações, para que quando um indivíduo busque por um serviço, o mesmo só
encontre nela. Sendo assim, tornar a qualidade do serviço oferecido superior das
demais organizações.

VI Encontro de Pesquisa e X Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 24 e 25 de
outubro de 2019

Figura 08 – Comparação aos competidores.
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Fonte – A autora

4. CONCLUSÃO
A satisfação vai além de oferecer um produto que esteja de acordo com as
necessidades dos clientes, é garantir também, que o atendimento seja eficaz. O
interesse da empresa em satisfazer a expectativa do cliente de um atendimento
com qualidade que proporciona a fidelização. Nessa perspectiva a prática de
atendimento deve abranger todos da organização, ou seja, toda equipe deve estar
preparada e com foco no cliente.
5. AGRADECIMENTOS
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RELATO DE EXPERIÊNCIA
ESTÁGIO VOLUNTÁRIO PROJETO PESCAR
EMPRESA BRASLUMBER
Ana Paula Siqueira Rochinski1 e Jackson Rompava Ribeiro2

Área de Concentração: Administração
Grupo de Trabalho: Recursos Humanos

RESUMO
O presente trabalho foi desenvolvido nas experiências vivenciadas durante o Estágio
Supervisionado I e tem a finalidade de evidenciar a importância do estágio, pois é
através do mesmo que o acadêmico encontra a preparação que o torna apto a exercer
a profissão escolhida. O estágio voluntário foi desenvolvido com orientação do Prefº.
Luiz Carlos Roberto em parceria com a Empresa Braslumber com a finalidade de
desenvolver atividades e materiais relacionados ao mundo da Administração para os
alunos do Projeto Pescar.
Palavras-chave: Estágio voluntário; Projeto Pescar; Administração.

ABSTRACT
The present work was developed in the experiences lived during Supervised Internship
I and its purpose is to highlight the importance of the internship, because it is through
it that the academic finds the preparation that makes him / her able to practice the
chosen profession. The volunteer internship was developed under the guidance of the
Prefect. Luiz Carlos Roberto in partnership with Braslumber Company to develop
activities and materials related to the world of Administration for the students of Projeto
Pescar.
Key-words: Volunteer internship; Fishing Project; Administration.

1. INTRODUÇÃO
É a partir do estágio, que o acadêmico realiza a ligação entre os
conhecimentos teóricos adquiridos, que são necessários para a sua graduação e para
a vivência da realidade profissional. A experiência do estágio é essencial para a
formação integral do aluno, considerando que cada vez mais são requisitados
profissionais com habilidades e bem preparados. Ao chegar à universidade o aluno
se depara com o conhecimento teórico, porém muitas vezes, é difícil relacionar teoria
e prática se o estudante não vivenciar momentos reais em que será preciso analisar
o cotidiano (MAFUANI, 2011). Ele vai muito além de um simples cumprimento de
Acadêmica do curso de administração da Faculdade de Telêmaco Borba – e-mail:
anapaularochinski@hotmail.com
2 Acadêmico do curso de Administração da Faculdade de Telêmaco Borba – e-mail: jacksonrompava@icloud.com
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exigências acadêmicas; é uma oportunidade de crescimento pessoal e profissional.
Além de ser um importante instrumento de integração entre universidade, escola e
comunidade (FILHO, 2010).
O Programa Social Pescar desenvolve as competências pessoais e
profissionais de jovens de baixa renda, com vistas à sua inserção, manutenção e
ascensão no mundo do trabalho.
O trabalho voluntário através da realização do estágio contribui para a
formação acadêmica?
2. METODOLOGIA
O método faz com que a pesquisa tenha fundamento cientifico, para que tenha
qualidade, portanto o método é fundamental em um estudo cientifico. Para Lakatos e
Marconi (2000, p. 44):
Método é a forma de como seguir ao longo do caminho, de quais técnicas
vão ser selecionadas para avaliar alternativas para ação cientifica. Assim,
enquanto as técnicas utilizadas por um cientista são fruto de suas decisões
são tomadas depende de suas regras e decisões.

A metodologia utilizada para desenvolver esse projeto teve como base a
pesquisa aplicada, pois foi necessário um planejamento de aulas; aulas práticas,
expositivas e dialogadas, realização de dinâmicas de grupo, exibição de filmes e
documentários.
3. ANÁLISE E DISCUSSÃO
A história do Projeto Pescar iniciou em 1976, quando o empresário Geraldo
Linck (1927-1998) presenciou um menino assaltando um idoso e, chocado ao ver a
agilidade e o vigor do jovem contra a fragilidade da vítima, resolveu fazer algo para
mudar aquela situação de violência. Inspirado pelo provérbio chinês “Se quiseres
matar a fome de alguém lhe dá um peixe. Mas, se quiseres que ele nunca mais passe
fome, ensina-o a pescar”, Linck abriu as portas da sua empresa para que 15 jovens
em vulnerabilidade social, aprendessem uma profissão. Os resultados alcançados
com as primeiras turmas chamaram a atenção de organizações socialmente
responsáveis e, em 1988 foi implantado o Projeto Pescar em outras empresas. Em
1995, a Fundação Projeto Pescar foi constituída com o objetivo de administrar o
Pescar no Brasil, por meio de um sistema de governança transparente, colaborativo
e focado na transformação social.
O Projeto Pescar da Braslumber em Telêmaco Borba já formou, em Parceria
com a Fundação Projeto Pescar, 200 adolescentes e 45 deles atuaram na
Braslumber, como colaboradores, sendo que os demais estão capacitados e
disponíveis para empresas da região. O curso se divide em 40% técnico e 60%
comportamental, com aulas no período da manhã ministradas por professores
voluntários sobre o processo fabril e demais temas, onde os jovens visualizam na
prática como a madeira é trabalhada. Os jovens entram no Projeto sem perspectiva
e com a autoestima muito baixa, mas saem transformados e entendendo que podem
melhorar a sua condição social desde que busquem formação e se organizem. Hoje
a Empresa Braslumber mantém de 20 a 25 alunos formados trabalhando na empresa.
A turma onde realizamos o estágio é composta por 21 alunos com idades entre
16 a 19 anos, o projeto é realizado em uma sala dentro da indústria e lá estes jovens
recebem diversos tipos de treinamento desde aulas ministradas por voluntários até
mesmo a prática de atividades na linha de produção. Quando se é observado talento
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entre os participantes do projeto são convidados a participar do quadro de
funcionários da empresa. Os alunos são responsáveis pela organização e limpeza
das áreas destinadas ao Pescar. Estes fazem suas refeições na indústria e recebem
transporte gratuitos, recebem também outros benefícios como aulas de inglês e aulas
em academia.
As atividades desenvolvidas pelos estagiários no campo profissional
envolveram:
 Elaboração de aulas com o tema: Ambiente de Trabalho;
 Ministração de aulas;
 Auxiliar no esclarecimento de dúvidas dos alunos;
 Identificar juntamente com os alunos suas necessidades e grau de
dificuldade com o conteúdo aplicado;
 Desenvolver e aplicar atividades avaliativas; e
 Desenvolver e aplicar dinâmicas.
Os encontros eram semanais com duração de 3 horas onde nesse período
o tema era ministrado e avaliados com trabalhos e provas escritas.
No voluntariado todos ganham: o voluntário, aquele com quem o voluntário
trabalha, a comunidade. Ao mobilizar energias, recursos e competências em prol de
ações de interesse comum o voluntariado combate a indiferença, a discriminação e a
exclusão social, fortalece a solidariedade e a cidadania, reforça o pertencimento de
todos a uma mesma sociedade. Ajudando aos outros, ajudamos a nós mesmos e a
todos.
Abaixo algumas fotos da turma junto aos estagiários Ana Paula Siqueira
Rochinski e Jackson Rompava Ribeiro.
Figura 1 – Dinâmica de grupo

Fonte: autoria própria, 2019
Figura 2 – Participação dos alunos junto aos voluntários em Projeto Social
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Fonte: autoria própria, 2019
Figura 3 – Participação dos alunos junto aos voluntários em Projeto Social

Fonte: autoria própria, 2019
Figura 4 – Aplicação de prova

Fonte: autoria própria, 2019
4. CONCLUSÃO
O estágio é de grande valia para o amadurecimento da vida do acadêmico,
tanto quanto como profissional, pois foi o momento de colocar em prática parte do
que foi desenvolvido, aprendido e discutido em sala de aula. O voluntariado é uma
relação humana, rica e solidária. Trabalho voluntário não é uma atividade diária,
racional e impessoal; é contato humano, é relação de pessoa a pessoa, oportunidade
para se fazer novos amigos e receber um grande aprendizado. Tanto a etapa de
observação como a de participação foram essenciais nesse projeto.
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BIOPLÁSTICO: ESTUDO COMPARATIVO E ESTIMATIVO EM
RELAÇÃO A PRODUÇÃO PLÁSTICA POLUENTE ATUAL
Thiago Vidal Barbosa1 e Julio Marcos Gomes Ribeiro 2

RESUMO
O plástico é muito útil no mundo globalizado, utilizado em diversos setores da vida
humana contemporânea, favorecendo as indústrias plásticas do mundo todo, é de
fácil moldagem, transformando-se em produtos para embalagem, garrafa, copos,
entre outros. Nesse contexto, é descartado, em sua maioria, sem preocupação
ambiental, o que impacta significativamente os ecossistemas do planeta terra,
introduzindo partículas prejudiciais e tóxicas para a vida dos animais. Dessa forma, o
objetivo deste trabalho é identificar materiais renováveis e biodegradáveis,
chamados bioplásticos, que potencialmente substituam o mercado dos plásticos
convencionais. Em 2015, a produção de plásticos era de 381 milhões de toneladas.
Como referência o ano de 1950 até 2015, foram produzidos 8,3 bilhões de toneladas
de plásticos, baseado nesse total de material produzido é aproximado que 79%
representa material acumulado em aterros e meio ambiente, 12% representam
incineração e 9% foram reciclados. Estimasse que 150 milhões de toneladas de
plástico estão nos oceanos, responsável pela poluição de 90% desse ecossistema.
Em contrapartida a isso, a produção de bioplásticos, em 2016, atingiu 2,05 milhões
de toneladas, comparado com 2014, houve aumento de 650 mil toneladas,
representando 46% a mais produzidos. Este estudo levou a estimativa a produção
de bioplásticos em relação ao plástico convencional, além de investigar as diferentes
matérias-primas renováveis, com características diversas, para obtenção desse
material.
Palavras-chave: Plásticos; Bioplásticos; Estimativas de Poluição; Estimativas de
Produção.

ABSTRACT
Plastic is very useful in the globalized world, used in various sectors of contemporary
human life, favoring plastic industries around the world, is easy to mold, becoming
products for packaging, bottle, glasses, among others. In this context, it is mostly
discarded without environmental concern, which significantly impacts the ecosystems
of planet earth, introducing harmful and toxic particles to the life of animals. Thus, the
objective of this work is to identify renewable and biodegradable materials, called
bioplastics, that potentially replace the conventional plastics market. In 2015, the
production of plastics was 381 million tons. As a reference from 1950 to 2015, 8.3
billion tons of plastics were produced, based on this total of material produced is
approximately 79% represents material accumulated in landfills and environment,
12% represents incineration and 9% were recycled. It is estimated that 150 million
1
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tons of plastic are in the oceans, responsible for 90% pollution of this ecosystem. In
contrast, bioplastics production in 2016 reached 2.05 million tons, compared with
2014, there was an increase of 650 thousand tons, representing 46% more
produced. This study estimated the production of bioplastics in relation to
conventional plastic, besides investigating the different renewable raw materials, with
different characteristics, to obtain this material.
Key-words: Plastics; Bioplastics; Pollution Estimates; Production Estimates.

1. INTRODUÇÃO
O século XXI vem sendo considerado o século do plástico, utilizamos este
material em todos os segmentos do mercado atual, principalmente transformados
em embalagens plásticas resistentes, maleáveis, duras e muito utilizado para
proteção de alimentos. Entretanto, apesar das vantagens associados ao baixo custo
de produção, obtenção, fácil moldagem dos matérias, entre outras, a gestão
administrativa do pós-consumo dos plásticos é realizada de forma inadequada e
negligente com o meio ambiente, prejudicando os interesses de futuro sustentável
para as novas gerações, além de ir contra a Agenda 2030, da Organização das
Nações Unidas (ONU), que desde 2015, anuncia os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS), com o objetivo de diminuir a destruição e preservar o meio
ambiente.
Apesar da poluição ambientalmente causada ser imensa, a produção dos
plásticos apresenta tendências de crescimento anuais até 2030, destacando-se o
mercado de materiais para embalagens plásticas, cujo a estimativa financeira é de
US$ 370 bilhões, até 2020.
A poluição ambiental gerada é claramente humana e conforme o consumo
aumenta, a poluição acompanha está estatística, sendo o fator originário no
consumo de plástico involuntário de tartarugas, peixes e dos ser humanos. Além de
matar muitas vidas animais com a ingestão involuntária, emaranhamentos ou
afogamentos. Os microplásticos são outra preocupação recente relacionado aos
plásticos, passam por toda a cadeia alimentar, estudos científicos identificaram a
presença desse resíduo na água da torneira, em garrafas mineralizadas, cervejas,
entre outros.
Nesse contexto, atualmente o desafio é a substituição do plástico proveniente
de fontes fósseis, para o uso e produção de materiais plásticos alternativos,
ambientalmente sustentáveis, renováveis e com características melhores das quais
o plástico fóssil detém.
Diante desta necessidade surge o questionamento sobre o acompanhamento,
incentivos e estimativas da produção de bioplásticos em relação ao crescimento da
produção de plásticos convencionais.
Assim, surge o objetivo em investigar quais os possíveis substitutos
ambientalmente corretos estudados cientificamente, relatando de forma sucinta suas
características e como se dá a produção e qual material plástico é possível
substituir. Identificou-se os biopolímeros Ácido Polilático (PLA), Polihidroxialcanoato
(PHA) e o Polihidroxibutirato (PHB) potenciais substitutos dos plásticos
Politereftalato de Etileno (PET), cloreto de polivinila (PVC) e polipropileno(PP).
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2. METODOLOGIA
A metodologia utilizada foi por meio de uma revisão de literatura de trabalhos
científicos em sites acadêmicos (Google Acadêmico e Scielo) publicados por
instituições, universidades e revistas.
É utilizada no presente trabalho pesquisa bibliográfica, que permite ao
investigador ampla informação referente ao tema proposto, sendo desenvolvido com
a investigação de material já produzido, principalmente livros e artigos científicos
(GIL, p.50, 2008).

3. DESENVOLVIMENTO
3.1. Plástico Convencional
O plástico convencional é derivado do petróleo, que é originário de fontes
fósseis, podendo ser recuperado e transformado novamente pela indústria em outro
produto para outros segmentos, como, por exemplo, bebidas, automotivo,
construção civil, produtos de limpeza, entre outros (ABIPLAST, 2018).
Plástico é, segundo Cangemi et al. (2004, p.17) “termo geral dado a materiais
macromoleculares que podem ser moldados por ação de calor e/ou pressão”.
A família dos plástico é grande, no entanto, no Brasil os plásticos são
classificados e padronizados em sete categorias de acordo com a norma NBR
13.230:2008 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) citado por Silva
(2010), são eles: Politereftalato de Etileno (PET), polietileno de alta densidade
(PEAD), cloreto de polivinila (PVC), polietileno de baixa densidade (PEBD),
polipropileno (PP), poliestireno (PS) e outros plásticos, como por exemplo, Acrilo
Butadieno Estireno (ABS), Estireno Acrilonitrila (SAN), Acetato-Vinila de Etileno
(EVA), Poliamidas (PA) e Policarbonato (PC).
Os plásticos são divididos em relação as suas características, termoplástico e
termofixo. O primeiro é vantajoso por ser remoldado, tornando reciclável (PET, PVC,
PEAD, PEBD, PP, PS, PC, PA, ABS). Já o segundo é muito mais rígido, não
possuindo caráter reciclável (SAN, EVA) (SOUZA).
Os avanços tecnológicos ocorrem todos os anos com plásticos, inovações
recentes foram aplicadas em diversas áreas, na medicina foram produzidos órgãos
impressos em 3D com material plástico polimetilmetacrilato (PMMA), produzindo
réplicas de órgãos humanos. Na área alimentícia, embalagens inteligentes indicam a
qualidade do produto, embalagens que interagem com o produto protegido e
embalagens de fontes renováveis, facilitando o descarte. (ABIPLAST, 2018)
O diretor executivo da ONU Meio Ambiente, Erik Solheim, no dia Mundial do
meio ambiente declarou que “Os benefícios do plástico são inegáveis. É barato, leve,
durável e fácil de fabricar. Pode ser usado de milhares de formas. Nossa comida
dura mais por causa dele. A medicina moderna não existiria sem ele” (ARTIGO,
2018).
3.1.1. Produção do Plástico convencional
Os plásticos ou polímeros são formados pelas reações de polimerização,
conexão de moléculas muito grandes(macromoléculas) formadas pela conexão de
moléculas menores (monômeros), que são extraídos de um composto complexo de
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orgânicos, o petróleo. Através da destilação desse material é obtido gás liquefeito,
gasolina, querosene, óleo diesel, piche, óleos lubrificantes, entre outros (SILVA,
2018).
Analisando a produção do total de plástico produzidos até 2015, a marca de
produção era de 381 milhões de toneladas, em 65 anos foram gerados 8,3 bilhões
de toneladas de plástico, comparado ao ano de 1950 (2 milhões de toneladas),
houve aumento expressivo da produção (SILVA, 2018).
A produção mundial do setor de embalagem representava em 2016, 146
milhões de toneladas ou 42% do total produzido. O setor de construção civil, 65
milhões de toneladas ou 19%. A indústria têxtil em 2015, representava 47 milhões
de toneladas (SILVA, 2018).
As categorias de plásticos mais produzidas mundialmente em 2015 foram o
PEBD e PP, totalizaram 57 milhões de toneladas, são aplicados em revestimentos,
laminados, embalagens para alimentos, tampas, entre outros. O PP é o segundo
mais produzido totalizou 55 milhões de toneladas, são utilizados em cadeiras
plásticas, copos plásticos e recipientes para alimentos (SILVA, 2018).
De acordo com a Associação Brasileira de Plásticos (ABIPLAST) a produção
de plástico em 2015, no Brasil, representava 2,3% da produção mundial, atingindo
6,5 milhões de toneladas, superando a produção da América Latina com exceção do
Brasil de 5,7 milhões de toneladas (SILVA, 2018).
De acordo com Parker (2019), em matéria publicada para o site National
Geographic, a projeção de mercado das embalagens plásticas é de US$ 370 bilhões
para o ano de 2020.
O diretor executivo da ONU Meio Ambiente, Erik Solheim (ARTIGO, 2018)
afirmou que “projeções atuais mostram que a produção global de plásticos irá
aumentar fortemente nas próximas décadas: deve atingir desconcertantes 619
milhões de toneladas até 2030”.
3.1.2. Impactos e Aspectos Ambientais
Em relação a produção total de plásticos até 2015, 9% foi reciclado, 12%
incinerado e 79% de todo material foi acumulado em aterros sanitários ou no meio
ambiente (GEYER et al. 2017).
Os plásticos que surgiram nos últimos 13 anos, são responsáveis por 50% de
todos os plásticos produzidos globalmente (SILVA, 2018, p.22).
De acordo com o serviço de pesquisa do Parlamento Europeu (2018) existiam
mais de 150 milhões de toneladas de plástico nos oceanos, estimando de 4,8 a 12,7
milhões de toneladas de plástico entrando por ano nos mares. Estima-se que os
oceanos são poluídos por 90% de resíduos plásticos, sendo os ser humanos os
responsáveis cotidianamente, ocasionando este elevado e contínuo descarte
incorreto de material plástico (REIS, 2018).
A poluição prejudica toda a vida marinha, colocando em risco tartarugas,
vertebrados e invertebrados, mamíferos e aves. As principais causas prejudiciais dos
plásticos para os animais são a ingestão de plásticos e o emaranhamento. Dados de
2015, alertam que 90% das aves marinhas, ingeriram e possuem plástico em seus
corpos. Quanto ao emaranhamento, itens que enroscam no corpo do animal, as
tartarugas são vítimas frequentes, prejudicadas com afogamento, estrangulamento e
redução da agilidade, tornando-o mais vulnerável em relação a predadores
(ARAÚJO, 2016).

VI Encontro de Pesquisa e X Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 24 e 25 de
outubro de 2019

Os microplásticos possuem tamanho inferior a 5 milímetros, se formam por
causa do ambiente e temperatura aos quais o plástico é exposto, raio ultravioleta,
ondas, choques com areias e pedras. Influencia negativamente toda a cadeia
alimentar, foram encontrados sua presença em garrafas de água, água da torneira,
entre outros. Aproximadamente existem nos mares 5,25 trilhões de peças de
plástico, pesando cerca de 269 mil toneladas, desse total 92,4% são materiais com
tamanho inferior a 5mm (SILVA, 2018)
Foram noticiados no Brasil, a aprovação de uma lei estadual no Rio de
Janeiro, que a partir do mês de junho de 2019, as lojas de varejo passam a ser
proibidas de oferecerem sacolas plásticas, obrigados a substituir por modelos de
materiais renováveis. A medida ressalta que a proibição é consequência do elevado
número de plásticos vagando pelos oceanos (ROUVENAT, 2019).
O fornecimento de material plástico, no Estado de São Paulo, em hotéis,
restaurantes, bares, padarias, clubes noturnos, entre outros estabelecimentos
comerciais, foi proibido, o material deve ser substituído por canudo reciclável,
material comestível ou biodegradável de acordo com o Art.1º da Lei nº 17.110, de 12
de julho de 2019 (SÃO PÁULO, 2019).
O Parlamento Europeu, no mês de março de 2019, pensando em reduzir os
resíduos plásticos nos oceanos, aprovou uma proposta legislativa da Comissão
Europeia, para banir em toda União Europeia produtos plásticos descartáveis, a
proibição vigorará em 2021 (WELLE, 2019).
Welle (2019) diz:
“A medida proíbe o uso de plásticos descartáveis aos quais
existem alternativas feitas de outros materiais no mercado e, em caso de
produtos para os quais não existem, visa reduzir seu consumo em nível
nacional, aumentar a exigência em sua produção e rotulagem e criar novas
obrigações para os produtores em relação a gestão e limpeza de resíduos”
(WELLE, 2019).

Conforme o que relata Welle, o plástico convencional passa a ser proibido,
quando existem no mercado alternativas plásticas substitutas, de fontes renováveis
e degradáveis, ganhando o devido destaque e importância.
3.2. Alternativa Bioplástica
A Associação Brasileira da Indústria do Plástico (ABIPLAST), em seu site
oficial, define os bioplásticos como sendo originário de matéria-prima renovável,
podendo ser biodegradável ou não biodegradável, entretanto, sempre reciclável
(ABIPLAST, 2018).
Já o plástico biodegradável tem sua origem de fontes vegetais, sofrendo
degradação ao final de seu ciclo de vida pela ação de microrganismos vivos
(ABIPLAST, 2018).
A European Bioplastic (2016), associação que representa os interesses da
indústria de bioplásticos na Europa, em seu site oficial, define o material bioplástico
em duas categorias, base biológica e biodegradáveis, ressaltando que um produto
pode possuir as duas características. O primeiro são biomassas, derivados de
celulose, milho ou cana de açúcar. O segundo depende da estrutura química para
ocorrer a biodegradação, realizada por microrganismos no ambiente, que
transformam os materiais em substâncias naturais (água, dióxido de carbono) e
depende de condições ambientais como a temperatura.
Pesquisadores brasileiros de Taubaté, SP, enterraram em 100g de solo, 100
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mg de polietileno e bioplástico de amido. A biodegrabilidade foi estimada pela perda
de massa dos materiais, após 120 dias constatou-se que a taxa de biodegradação
do bioplástico foi de 37% enquanto a do polietileno foi 1,2% (SOUZA et al. 2016).
Segundo Costa (2018) a indústria dos bioplásticos tem desenvolvido há 25
anos, neste momento está estabelecida nos quatro continentes e já representa 1%
do mercado mundial dos plásticos.
3.2.1. Produção do Bioplástico
Associação dos fabricantes de plásticos da indústria Europeia, Plastic Europe,
afirma que os plásticos de base biológica são aplicados na indústria de embalagem
(PLA, bio-PET), foram produzidas, em 2016, aproximadamente 4,2 milhões de
toneladas e, espera-se um aumento para 6,1 milhões de toneladas até 2021.
Os bioplásticos podem ser elaborados principalmente de polissacarídeos
como lipídios, proteínas, carboidratos, plastificantes, surfactantes, outros aditivos e
solventes, como água e álcool (FAKHOURI, p.2, 2009).
“Os biopolímeros Ácido Polilático (PLA), Polihidroxialcanoato (PHA) e o
Polihidroxibutirato (PHB) são produzidos a partir de matéria-prima de origem
biológica e ao mesmo tempo são biodegradáveis” (AMARAL et al. 2019, p. 235).
A produção de bioplásticos na Europa, quando comparado os anos de
referência 2014 (1,4 milhões de toneladas) e 2016 (2,05 milhões de toneladas), teve
crescimento de 46%. O Bio-PET é o mais produzido totalizando 851 mil toneladas,
em 2016. Os crescimentos mais significativos, em 2016, foram dos materiais Bio-PE
(96 mil toneladas) e PHA (76 mil toneladas), respectivamente duplicou e triplicou a
produção (AMARAL et al. 2019). “A produção de bioplásticos no ano de 2022
poderá atingir cerca de 12% da produção total de plásticos convencionais” (IFB,
2018 apud AMARAL et al. 2019, p. 234).
O PHA é produzido por microorganismos a partir da fermentação utilizando
matérias-primas à base de carbono renováveis, devido suas propriedades e
degradabilidade, são potenciais substitutos do polietileno e polipropileno, aplicado
em filmes e sacolas plásticas, pela empresa Metabolix, em 2015. A formação desse
polímero é diversa, pois depende das diferentes moléculas e do variado
metabolismo do microorganismo. Dessa forma possui uma grande família (BRITO et
al. 2011; AMARAL et al. 2019).
O PHA possui grande interesse econômico, devido as suas características
termoplástica, biodegradável e por ser sintetizado do bagaço da cana-de-açúcar é
muito estudado no Brasil (PITT et al. 2011).
O Brasil é líder mundial na produção de cana-de-açúcar, possuindo o menor
custo de produção dessa matéria prima, favorecendo o país na produção de
polímeros verdes, como, por exemplo PE verde e PVC verde (BRITO et al. 2011).
A empresa brasileira Braskem, é a maior produtora de biopolietileno (Bio-PE),
200 mil toneladas anualmente, é produzido a partir de eteno verde derivado do
etanol de cana-de-açúcar. Utilizando, também o eteno verde, já produz o
biopolipropileno (Bio-PP), Bio-PET e Bio-PVC (AMARAL et al. 2019).
O PHB é da família dos PHA’s, é produzido a partir da fermentação da cana
de açúcar, é aplicado em Invólucros de eletroeletrônicos e componentes internos de
automóveis. O PLA é estudado desde 1997, produzido pela fermentação seguido de
polimerização, originando o ácido láctico, possuindo aplicações em interiores de
automóveis, tapetes, carpetes, embalagens de alimentos, óleos e produtos
gordurosos (AMARAL et al. 2019).
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Pesquisadores científicos do curso de Engenharia Ambiental do Centro
Universitário Ritter dos Reis, com o objetivo de desenvolver um material bioplástica,
demonstraram a viabilidade em utilizar o tubérculo Solanum tuberosum L.,
popularmente chamado batata (RODRIGUES et al., 2015, p. 6).
“Analisando os ensaios realizados, percebeu-se que os plásticos com mais
consistência foram os que utilizaram maior quantidade de ácido, o que
indica que a degradação dos grânulos de amido é muito importante para o
processo de formação do filme” (RODRIGUES et al., 2015, p. 6).

Os autores extraíram o amido da batata e através das metodologias
empregadas, transformaram em filme bioplástico.
4. CONCLUSÃO
Os plásticos convencionais apresentam tendências de crescimento ao longo
dos próximos 10 anos, entretanto é preocupante essas estimativas, pois
consequentemente aumentarão a poluição causada ao meio ambiente por esses
materiais, acumulando-se mais plástico em lugares inapropriados, prejudicando
ecossistemas, ser humanos e animais.
As necessidades humanas por plástico é o fator principal pelo crescimento
dessa produção exacerbada, não percebendo o contínuo uso dos plásticos, sem
questionar para onde estão sendo levados após o descarte correto e incorreto,
respectivamente em lixeiras, aterros sanitários e nas ruas, esgotos. Sendo assim, é
necessário urgência atenção, principalmente na reeducação do descarte correto,
além da realização de pesquisas que envolvam alternativas substitutas eficientes e
baratas.
Nesse contexto, a produção de bioplásticos apresenta tendências de
crescimento acompanhando a produção dos utilizados atualmente, em escala
menor, entretanto com significativa relevância. Como reforça o IFB (2018) citado por
Amaral et al. (2019) até 2020 a produção do bioplástico poderá atingir 12% da
produção total de plástico.
O PHA, PHB, PLA, possuem características semelhantes aos de uso
convencional, sendo todos comercializados como alternativa substituta no mercado
atual dos plásticos. Como base, os anos de 2014 e 2016, pesquisas sobre a
produção do plástico nesse período, indicam aumento de 650 mil toneladas, dos
quais, em 2016, apresentaram destaque estimativo de crescimentos, os PHA com
76 mil toneladas e os Bio-PE com 96 mil toneladas. O Bio-PET foi o mais produzido
totalizando 851 mil toneladas.
Dessa forma, percebe-se a importância das pesquisas existentes em relação
as alternativas, permitindo o teste de outras fontes renováveis, que possuam
características melhores dos bioplásticos já existentes. Assim, produzindo novos
meios de produção e obtenção de melhores materiais. Sugere-se para futuros
trabalhos e pesquisas, mais investigações científicas a respeito dos bioplásticos;
investigar as toxicidades e presença dos microplásticos nos ser humanos, aves e
animais marinhos. Enfatizasse a adesão da prática da cultura das leis citadas neste
trabalho, aprovadas em São Paulo, Rio de Janeiro e União Europeia, como fator a
cumprir uma gestão ambiental equilibrada dos plásticos, reduzindo ou substituindoos.
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RELATO DE EXPERIÊNCIA
PROJETO INTEGRADOR: A IMPORTÂNCIA DA INOVAÇÃO NO
ENSINO A CERCA DO PLANO DE NEGÓCIOS
Gabrielle Ferreira Martins Benício1

RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo geral apresentar a proposta inovadora do
Projeto Integrador dentro do contexto do curso de administração, afim de demonstrar
a importância do Projeto Integrador na formação acadêmica através do
desenvolvimento do Plano de negócio, atrelado a metodologias ativas. Configura-se
como pesquisa qualitativa, visto que irá descrever as possibilidades de inclusão da
educação empreendedora 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.
Palavras-chave: Educação
interdisciplinares.

empreendedora;
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superior;

Metodologias

ABSTRACT
This paper aims to present the proposal of the Integrator Project within the context of
the administration course, in order to demonstrate the importance of the Integrator
Project in academic education through the development of the Business Plan. It is a
qualitative research, as it will describe the possibilities of including entrepreneurial
education in higher education courses focusing on management. From this
perspective, it is analyzed how entrepreneurship education covers everything from
initial planning to the consolidation of a particular enterprise.
Key words: Entrepreneurial
Methodologies.

education.

Higher

education.

Interdisciplinary

1. INTRODUÇÃO
Diante do atual cenário econômico brasileiro, onde multinacionais estão em
queda, e o comercio tecnológico em alta, muitos colaboradores estão deixando seus
tradicionais empregos em busca do “sonho” empreendedor.
Para o infortúnio do setor financeiro, a maioria desses empreendimentos
encontra a falência devido ao despreparo dos realizadores desses projetos, seja no
1
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início com a falta de pesquisa de campo, ou no decorrer com inadimplência de
estoques, e/ ou prazos.
Nesse panorama, ressaltamos a importância do estudo acerca de
empreendedorismo nos colegiados de Administração, pois, partindo do
aprimoramento e desenvolvimento de habilidades dos alunos em atividades que
podem ser lucrativas, contribui-se no aumento da renda familiar e no
desenvolvimento local, além dos ganhos para a economia no geral.
Através das metodologias ativas, que 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.
As metodologias ativas, num mundo conectado e digital, expressam-se por
meio de modelos de ensino híbridos, com muitas combinações possíveis (MORAN,
2017, p. 4).
Mediante ao avanço tecnológico, se faz necessária a evolução dos métodos
de ensino, o uso de softwares e hardwares no ambiente da sala de aula se tornou
indispensável.
Predominante, este trabalho está a se desenvolver em campo. O projeto
intervém ao ambiente universitário por meio da prática docente diante da
provocação sobre a introdução de empreendedorismo.
Assim sendo, 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 pratica,
onde é preciso fazer um planejamento estratégico, pesquisa de campo e
viabilidade para a realização de cada projeto.
Para que tal empreitada gere resultados, o conhecimento em ferramentas
estratégicas de gerenciamento como matriz SWOT e canvas é imprescindível.
Mediante o contexto, temos a seguinte problemática: Quais os benefícios de
implementar o estudo do plano de negócios, nos cursos em que o gerenciamento
estará em foco?
O presente artigo, tem como objetivo geral apresentar a proposta do Projeto
Integrador dentro do contexto do curso de administração.

2. METODOLOGIA
A pesquisa possuiu natureza aplicada e qualitativa em relação aos temas
tratados, foram realizadas pesquisas em literaturas cientificas e em artigos
técnicos.
Do ponto de vista do objetivo, este estudo classifica-se como exploratório e
em relação aos seus procedimentos técnicos como bibliográfico, com base de
dados, foram utilizadas dissertações, livros, artigos e periódicos que abordassem o
assunto, além de consulta a sites correlacionados na área de inovação, plano de
negócios, metodologias de ensino e administração (GIL, 1999; LAKATOS e
MARCONI, 2000).
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3. DESENVOLVIMENTO
3.1 INOVAÇÃO E CRIATIVIDADE
Exaltadas como habilidades essenciais, tanto a criatividade quanto a inovação
vêm, 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.
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).
Tais aspectos foram importantes para promover o ideal de bem-estar
individual, nas realizações pessoais e profissionais (Wechsler & Nakano, 2018) e
nas importantes contribuições que ela pode trazer para a humanidade.
Esses motivos tornam a criatividade uma característica cada vez mais
apreciada, percebida como um recurso valioso para o desenvolvimento individual e
social.
A criatividade pode ser entendida como um construto multidimensional,
envolvendo variáveis cognitivas, características da personalidade, aspectos
educacionais e elementos sociais e culturais. Essas dimensões interagem entre si de
acordo com o pensamento individual e os estilos criativos e, portanto, são expressas
e encontradas de muitas maneiras diferentes (Sternberg, 2010; Wechsler, 2008).
O chamado fenômeno criativo tem sido amplamente estudado, vezes
enfatizando a pessoa, ou o processo ou produtos, o ambiente, ou mesmo a
interação entre duas ou mais dessas variáveis, implicando que a criatividade tem
várias maneiras de ser identificada (Alencar & Fleith, 2008; Nakano & Wechsler,
2012).
Uma pessoa criativa, tem a consciência, preparo e as habilidades para
enfrentar a crise de maneira transformadora (O’Hara, 2017).
Nesse imenso universo da criatividade, a inovação tem sido uma meta de
diferentes tipos de organizações, tal interesse se justifica, principalmente, pelas
vantagens competitivas e estratégicas que as questões inovadoras referentes à
cultura organizacional assumem.
Os inovadores bem-sucedidos adquirem e acumulam
recursos técnicos e competências gerenciais com o passar do
tempo. Há inúmeras oportunidades de aprendizagem (por
tentativa, experimentação, trabalho com outra empresa,
questionando de clientes e outras), mas todas dependem da
disposição de a empresa encarar a inovação menos como uma
loteria e mais como um processo que pode ser continuamente
melhorado (Bessant eTidd, 2009).

A capacidade de inovação também é compreendida, por Çakar e Ertürk
(2010), associada à vantagem competitiva e como “uma das mais importantes
dinâmicas que permite pequenas e médias empresas alcançarem um alto nível de
competitividade tanto no mercado nacional quanto no internacional” (p. 327).
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
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diferente, visto que, no corrente ano de 2019 a inovação curricular se deu com a
criação do tema gerador, onde toda a matriz do semestre trabalha em consonância.
3.2 PLANO DE NEGÓCIOS
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.
[...] A estratégia é a ação ou o caminho mais adequado a
ser executado para alcançar, preferencialmente desafios
e metas estabelecidos, no melhor posicionamento da
empresa perante seu ambiente. É importante 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.
A metodologia Canvas (figura 01), foi introduzida na literatura por Osterwalder
(2004) e busca ajudar os gestores no desenvolvimento das estratégias para suas
organizações, de modo que viabiliza uma visão sistemática do seu modelo de
negócio.
Consiste de um esquema visual que possibilita as pessoas co-criarem modelos
de negócios analisando nove elementos que toda empresa ou organização
possuem: proposta de valor, parcerias chaves, atividades chaves, recursos chaves,
relacionamento com clientes, segmentos de clientes, canais de distribuição,
estrutura de custos e fluxo de receitas.
Já a matriz SWOT, busca analisar o ambiente externo e interno da
organização, a fim de identificar oportunidades, ameaças, pontos fortes e pontos
fracos, que poderão auxiliar na elaboração de futuras estratégias para a empresa.
Para Andrade (2012), a parte inicial da análise SWOT (figura 02) aborda os
fatores internos da organização com a finalidade de identificar seus principais pontos
fortes e pontos fracos. Assim, de um lado, os pontos fortes se referem a fatores
positivos que atuam como facilitadores para a empresa atingir suas finalidades e
podem ser utilizados como fonte de diferenciação e de vantagem competitiva. Por
outro lado, os pontos fracos se referem a aspectos negativos que atuam como
inibidores da capacidade de a empresa atingir seus objetivos.
Para Andion e Fava (2003, p. 43) “Através da análise dos pontos fortes e
fracos, os gestores e suas equipes poderão determinar com mais clareza as
prioridades em termos de ameaças e oportunidades existentes no ambiente
externo”.
[...] A elaboração inclui a identificação das oportunidades e
ameaças no ambiente da empresa e a adoção de
estimativas de risco para as alternativas estabelecidas.
Antes de escolher entre essas alternativas, o executivo
deve identificar e avaliar os pontos fortes e os pontos
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fracos da empresa e sua capacidade real e potencial de
tirar vantagens das oportunidades percebidas no
ambiente, bem como de enfrentar as ameaças. O
executivo deve considerar, também, a explicitação dos
objetivos e das metas a serem alcançados pela empresa,
incluindo as maneiras de desenvolver as estratégias e
ações necessárias à concretização do processo,
respeitando determinadas políticas ou orientações de
atuação. (OLIVEIRA, 2007, p. 39)

Neste contexto podem ser considerados: pontos fortes: Um bom local com
muito trânsito de pessoas que formam o público-alvo pode ser um ponto forte para
uma loja varejista;
Pontos fracos: O otimismo excessivo do empreendedor pode impedi-lo de
refletir sobre seus pontos fracos do negócio;
Oportunidades: O empreendedor deve ter muito cuidado ao elaborar esse
tópico, porque eles veem oportunidades em todos os lugares, é preciso ter uma
estratégia clara, com objetivos e metas bem definidos;
Ameaças: Problemas que o negócio pode enfrentar como por exemplo a
concorrência, que atitudes de seus concorrentes podem contribuir para reduzir as
vendas ou aumentar os custos da sua empresa?

Figura 01 – Canvas
(analistamodelosdenegocios.com.br/downloads/canvas-2-0)

Figura 02 – Matriz SWOT
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(blog.luz.vc/o-que-e/como-desenvolver-uma-matriz-ou-analise-swot-fofa/)
3.2.1 ANÁLISE DE MERCADO
Analisar o mercado é uma das etapas para a elaboração do plano de
negócios. Saber quem são os clientes, concorrentes e fornecedores, além de
detalhar quais são os produtos ou serviços que vai oferecer, identificar o públicoalvo 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.

As informações coletadas vão traçar um retrato do mercado e indicar se a
empresa está indo na direção do que desejam os futuros clientes. Os resultados vão
ditar as ações de promoção e marketing para a empresa conquistar o público.
3.2.2 QUALIDADE E CUSTO-BENEFÍCIO
Após traçar o perfil do público-alvo, é importante pensar no posicionamento
do produto. Como ele será visto pelo mercado: por exemplo, um item de qualidade e
com ótimo custo-benefício.
Quanto mais dados específicos sobre o mercado empreendedor tiver, ele terá
conhecimento e subsídios suficientes para desenvolver, por exemplo, um plano de
marketing e aplicá-lo em benefício do novo negócio
3.2.3 OPERACIONAL E FINANCEIRO
Concluídas as etapas de amadurecimento da ideia do negócio, é a hora de
saber a melhor maneira para executá-la. O plano operacional descreve como a
empresa está estruturada: localização, instalações físicas e equipamentos. O
empresário também faz estimativas acerca da capacidade produtiva ou de quantos
clientes consegue atender por mês, além de traçar quantos serão os funcionários e
as tarefas de cada um. É importante descobrir se o negócio é financeiramente viável.
O plano financeiro, o empreendedor terá noção do quanto deve investir para
concretizar a empresa. O documento deve conter, basicamente, as estimativas de
custos iniciais, de despesas e receitas, capital de giro e fluxo de caixa e de lucros.
Nos dois planos, é imprescindível apresentar cada item com detalhes, etapa por
etapa, para oferecer um panorama inicial de operacionalização do negócio, a fim de
evitar desperdícios e otimizar rotinas.
Planejar o investimento é parte desse processo, por isso, o plano financeiro
também é importante. Os custos pré-operacionais devem ser projetados,
identificando o que será necessário adquirir para que a empresa seja aberta, como
aluguel e reforma do espaço e as taxas de registro. A lista de equipamentos
ferramentas e veículos, elementos dos quais a empresa depende para funcionar,
entram no grupo dos investimentos fixos.
Nesse momento, deve ser observada a necessidade imediata de cada item ou
até mesmo se alguns deles podem ser alugados ou terceirizados. Além disso,
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estipular o capital de giro, que é montante de recursos para garantir o funcionamento
normal da empresa, principalmente para as despesas e receitas.
3.3 PRODUTOS DO PLANO DE NEGÓCIOS
Como frutos desse processo complexo de empreendedorismo, trabalhamos
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.
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
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).
Apresentaremos a baixo alguns de nossos projetos iniciados em sala de aula:
Problema: Falta de assistência média a domicílio.
 Solução apresentada: a implantação de um aplicativo, onde médicos e
enfermeiros teriam um cadastro para que pacientes pudessem de forma rápida,
solicitar um atendimento ou até mesmo efetuar o agendamento de uma
consulta.
Problema: Alto fluxo de trânsito nas principais vias da cidade.
 Solução proposta: rede de moto táxi para descongestionar e agilizar o trânsito,
com treinamento intensivo dos pilotos.
Problema: Carência de rede de alimentação saudável.
 Solução proposta: um restaurante que fara entregas de acordo com as
necessidades alimentícias de cada cliente.
Problema: Dificuldade de atendimento direcionado aos animais, a domicilio.
 Solução proposta: Um pet shop móvel, equipado com todos os itens
necessários para atendimento.
Problema: Acumulo de lixo e resíduos de fraldas descartáveis.
 Solução proposta: Produção de fraldas utilizando matérias recicláveis, e mão
de obra de cooperativas pra auxilio a renda local.
Problema: Falta de tempo para efetuar pequenas compras frequentes em
supermercados.
 Solução proposta: Criação de um aplicativo onde um banco de dados possuirá
todos os itens a serem vendidos, para que os clientes efetuem as compras e
recebem em suas casas com conforto e comodidade.
Após o levantamento da problemática e o desenvolvimento das soluções
propostas, os projetos serão executados no próximo semestre, na disciplina de
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projeto integrador, com foco em pesquisa aplicada.

4. CONCLUSÃO
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.
Vivenciamos em sala de aula esse exemplo de inovação no setor educacional,
e estamos em um processo que crescente aprendizado graças a essa vivencia
diária, onde somos aguçados a usar toda a nossa criatividade, atualmente as
empresas estão inseridas em um 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.
Essa inovação na metodologia de ensino abre portas, pois prepara o
acadêmico em nível crítico e técnico, além de explanar de várias formas o cotidiano
nas organizações.
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RELATO DE EXPERIÊNCIA
A ADMINISTRAÇÃO E A SUSTENTABILIDADE EM UM PROJETO
SOCIAL
Rodrigo José Ferreira Lopes1

RESUMO
O presente relato de experiência aborda a aplicação do voluntariado dentro do
Projeto Social Pescar, trabalhando com a disciplina de Sustentabilidade.
Com os conteúdos teóricos e atividades práticas, foi possível desenvolver a ementa
conciliando casos reais formas de interação entre as equipes e também a troca de
conhecimento por meio dos seminários.
Palavras-chave: Sustentabilidade, voluntariado, projeto.

ABSTRACT
This experience report addresses the application of volunteering within the Social
Fishing Project, working with the Sustainability discipline.
With the theoretical contents and practical activities, it was possible to develop the
menu reconciling real cases forms of interaction between teams and also the
exchange of knowledge through seminars.
Key-words: Sustainability, volunteering, project.

1. INTRODUÇÃO
A discussão a respeito da crise socioambiental tem aumentado a cada dia,
porém, na prática, pouco mudou. Os avanços técnico-científicos continuam de
forma maciça direcionados pelo modo de produção capitalista vigente. Com o
auxílio desses avanços, a flexibilização dos processos produtivos ampliou a
produção e a lucratividade, as relações mercadológicas, as demandas de consumo,
a precarização do trabalho e, sobretudo, a degradação ambiental.
Mediante o contexto, temos a seguinte problemática: Quais os benefícios de
associar a sustentabilidade em um projeto social?
O presente artigo, tem como objetivo geral apresentar o relato de
experiência, frente a aplicação da sustentabilidade dentro do Projeto Social Pescar.
2. METODOLOGIA
A pesquisa possuiu natureza qualitativa em relação aos temas tratados,
1
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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 sustentabilidade e
administração (GIL, 1999; LAKATOS e MARCONI, 2000).

3. ANÁLISE E DISCUSSÃO
3.1 Sustentabilidade
Para melhor entender a sustentabilidade, é necessário atuar nas principais
premissas, tais como: combater a miséria humana e a devastação da natureza, com
base em programas sustentáveis que suscitem a inclusão social, empregabilidade e
renda, além da melhoria da qualidade de vida, com a conservação ambiental.
O conceito de sustentabilidade ou o denominado desenvolvimento sustentável
vem sendo amplamente utilizado na formulação de políticas urbanas, possuindo
diversas abordagens. A sustentabilidade, abrange em suas três dimensões, social,
econômica e ambiental, como fundamentos essenciais, para atender as gerações
atuais, sem comprometer as gerações futuras, garantindo um meio ambiente
saudável e vida digna a todos os seres humanos.
Organização das Nações Unidas (ONU), através do Relatório de Brundtland
de 1987, definiu como conceito de Desenvolvimento Sustentável: E aquele que
harmoniza o imperativo do crescimento, econômico com a promoção da equidade
social e preservação do patrimônio natural, garantindo assim que as necessidades
das atuais gerações sejam atendidas sem comprometer o atendimento das
necessidades das gerações futuras (ONU, 2015).
Sendo assim, para Freitas, o desenvolvimento sustentável tenta conciliar
desenvolvimento econômico e equilíbrio ecológico. Ele não se assenta em
fundamentos próprios de concepções filosóficas que alicercem um sistema de
pensamento. No limite, pode-se afirmar que a sustentabilidade tem como
pressuposto a ideia central de se construir a “modernidade ética”, que impeça a
destruição do processo de autoafirmação e perenidade humana na Terra. Numa
perspectiva que se tenha no horizonte a modernidade ética de inclusão, e não
apenas a modernidade técnica (FREITAS, 2016, p. 19).
Mediante cenário, surge a Agenda 2030 é um documento com característica
de um plano de ação, objetivando buscar melhorias em todos os âmbitos sociais e
soluções para problemas existentes na maioria dos países.
Esse documento foi organizado por chefes de Estado nas Nações Unidas,
onde foram elencadas metas e os objetivos de desenvolvimento sustentáveis
globais. Decide-se, então, que entre 2015 e 2030, é fundamental proteger nosso
planeta com todos seus recursos naturais. Essa agenda se torna universal uma vez
que todos os países podem adotar as medidas, cada um com seu contexto social,
político e econômico.
Contudo os estudos voltados à sustentabilidade, através das metas expostas
pela Agenda 2030 da ONU, são um dos caminhos pedagógicos relevantes em nossa
área educacional, pois instiga cada vez mais a reflexão dos indivíduos, com intuito
que a empatia e consciência se façam presente.
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Ao tratar de educação e sustentabilidade, Freitas (2016) diz que “as
contribuições da educação, da ciência e da tecnologia deverão acelerar e qualificar
este novo constructo civilizatório em direção de processos sustentáveis” (FREITAS,
2016, p. 21).
3.2 Educação Ambiental
A expansão da Educação Ambiental tem se dado não apenas pelo
crescimento do número de profissionais que tratam do tema, mas também por ter
sido incorporada como componente importante em ações de diversas áreas tais
como saúde, direitos sociais, gestão ambiental em unidades de conservação e setor
industrial, dentre outras.
A Educação Ambiental (EA) é considerada chave para a transformação social
e deve estar presente em todas as esferas educativas. Os debates sobre a temática
têm influenciado a pesquisa científica sobre EA no país e, nesse sentido, Carvalho
et al. (2016) apontam para o crescimento de pesquisas que investigam aspectos de
processos educativos relacionados com a temática ambiental. Pesquisas que
articulam a EA na Educação Profissional e Tecnológica (EPT) são pouco
expressivas, embora o caráter obrigatório da EA no currículo dos cursos técnicos
seja consolidado desde a PNEA (BRASIL, 2007). Inspirado no Documento Base da
Educação Profissional Técnica de nível médio (BRASIL, 2007), Pacheco (2012)
defende que a EA é essencial para a formação desses profissionais com
referências críticas de sustentabilidade, para que se tornem educadores ambientais.
Tendo em vista o suposto de que a Educação é um elemento essencial e
legitimado pela sociedade para o desenvolvimento desta ela, a Educação constitui
parte integrante da possibilidade do desencadeamento de uma sociedade
sustentável que supere as falácias da sociedade do consumo exacerbado.
É importante destacar que a Educação Ambiental que assume compromisso
com a emancipação dos sentidos humanos para a compreensão do mundo – e
compreendendo-o, ter condições de transformá-lo – temos chamado Educação
Ambiental Emancipatória (BIGLIARDI; CRUZ, 2012).
3.3 Projeto Social – Pescar
A indústria Braslumber, instalada no município de Telêmaco Borba – PR, é
uma empresa do setor madeireiro que trabalha no beneficiamento da madeira de
pinus. Desde 2003, gera produtos de alta qualidade para acabamentos na
construção civil, utilizando madeiras com a certificação de manejo florestal.
Acompanhando as tendências de mercado, a empresa investe no aperfeiçoamento
da tecnologia, dos serviços e principalmente das pessoas, visando encontrar uma
perfeita harmonia, sendo socialmente justa, economicamente viável e
ambientalmente correta
Fundação Projeto Pescar, há 42 anos atrás, Geraldo Tollens Linck (19271998) teve a ideia de criar uma escola técnica para oferecer iniciação profissional a
jovens sem oportunidades. Nascia assim o Projeto Pescar.
Utilizando a própria infraestrutura da empresa e sem muitos custos, o
empresário resolveu fazer algo em favor da juventude e propiciar um futuro digno,
facilitando o acesso ao mercado de trabalho e à cidadania. Hoje, com a falta de
investimento em educação, o aumento da criminalidade e da violência, essa
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proposta não poderia ser mais atual.
Para executar o Programa Social Pescar, a Fundação conta com empresas e
organizações que entendem o investimento em ações com benefícios para a
comunidade, como parte do seu papel de agente de melhorias sociais, e percebem
os ganhos para o ambiente interno e na percepção dos clientes sobre a sua marca.
Nesse contexto, a Fundação Projeto Pescar, tem como premissas:
Missão: Promover oportunidades de desenvolvimento pessoal, cidadania e
iniciação profissional para jovens em situação de vulnerabilidade social, por meio de
parcerias com empresas e organizações.
Visão: Ser a maior e mais completa rede colaborativa para a transformação
de jovens em vulnerabilidade social.
Valores: Ética – Confiabilidade – Comprometimento – Flexibilidade –
Excelência – Inovação.
O projeto Pescar, na indústria Braslumber, atende 25 jovens (meninos e
meninas) com idade de 16 até 22 anos, residentes em Telêmaco Borba - PR.
Adolescentes em vulnerabilidade social, selecionados, mediante prova, análise de
histórico escolar e entrevista (com o jovem e família).
A disciplina de sustentabilidade, com carga horária total de 19h, teve como
conteúdo: Planejamento, Biodiversidade, equilíbrio de desequilíbrio ecológicos,
unidades de conservação, meio ambiente, poluição, resíduos sólidos, resíduos
eletrônicos, gestão ambiental, história da educação ambiental, sustentabilidade,
consumo consciente.
Os encontros foram semanais, com aulas teóricas e práticas, visando a
interação entre os alunos com o conteúdo e também com o professor. Atividades de
seminários, foram desenvolvidas como resultado a oratória e pensar crítico frente
aos temas lançados para pesquisa. Temas como: Planejamento e ferramentas e
PDCA da Administração, Impactos ambientais de empreendimentos, tipos de
resíduos, suas características e destinação final (figura 01).

Figura 01 – Alunos na apresentação do seminário de resíduos sólidos
Atividade prática, contou com a análise de biodiversidade local (vegetação,
espécies de árvores) e também com a aplicabilidade da compostagem e
vermicompostagem (resíduos orgânicos oriundos do restaurante da indústria) –

VI Encontro de Pesquisa e X Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 24 e 25 de
outubro de 2019

figura 02.

Figura 02 – Alunos na atividade prática de compostagem

4. CONCLUSÃO
Mediante contexto de sustentabilidade, educação ambiental e a interação
com os jovens do projeto Pescar, foi possível evidenciar o quão importante é atrelar
o ensino e trabalho de voluntariado.
Com os conteúdos teóricos e atividades práticas, foi possível desenvolver a
ementa conciliando casos reais formas de interação entre as equipes e também a
troca de conhecimento por meio dos seminários.

5. AGRADECIMENTOS
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RELATO DE EXPERIÊNCIA
FATEB EXPERIENCE E A AGENDA 2030 – RELATO DAS PRÁTICAS
REALIZADAS PELO COLEGIADO DE ADMINISTRAÇÃO E CIÊNCIAS
CONTÁBEIS
Rodrigo José Ferreira Lopes1 Ana Paula Bonasso2

RESUMO
O presente relato de experiência aborda a aplicação da Agenda 2030 no evento
Fateb Experience, junto as atividades desenvolvidas no colegiado de administração
e ciências contábeis. Dentro do evento, foi possível abordar 5 ODS em cada período
regular do curso, onde os alunos foram protagonistas desenvolvendo práticas e
atividades atreladas a cada ODS. Como resultado, foi possível evidenciar o
engajamento e também as premissas para o desenvolvimento sustentável, mediante
viés da Agenda 2030 presente no curso superior.
Palavras-chave: Sustentabilidade, Agenda 2030, Fateb experience.

ABSTRACT
This experience report addresses the application of schedule 2030 at the Fateb
Experience event, together with the activities carried out by the board of
administration and accounting sciences.Within the event, it was possible to address 5
SDGs in each regular period of the course, where students were protagonists
developing practices and activities linked to each SDG.As a result, it was possible to
highlight the engagement and also the premises for sustainable development,
through the bias of the 2030 schedule present in higher education.
Key-words: Sustainability, schedule 2030, Fateb experience.
1. INTRODUÇÃO
O desenvolvimento de projetos e de tecnologias limpas está cada vez mais
alinhado aos preceitos das questões ambientais. Buscando o desenvolvimento
sustentável, muitas organizações já estão aderindo a pesquisas ambientais com
foco em tecnologia ambientalmente saudáveis, também conhecidas como
tecnologias verdes ou tecnologias limpas, visando o atendimento aos requisitos
legais aplicáveis e as questões sociais mundialmente debatidas.
Em 1992, na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o
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Desenvolvimento, conhecida como a ECO-92 (a qual ocorreu no Rio de Janeiro,
Brasil), os países participantes reconheceram o conceito de desenvolvimento
sustentável e começaram a definir ações com o objetivo de proteger o meio
ambiente.
Os avanços técnico-científicos continuam de forma maciça direcionados pelo
modo de produção capitalista vigente. Com o auxílio desses avanços, a
flexibilização dos processos produtivos ampliou a produção e a lucratividade, as
relações mercadológicas, as demandas de consumo, a precarização do trabalho e,
sobretudo, a degradação ambiental.
Mediante o contexto, temos a seguinte problemática: Como é possível
trabalhar a Agenda 2030 dentro do contexto do ensino superior?
O presente artigo, tem como objetivo geral apresentar o relato de
experiência, frente a aplicação da Agenda 2030 no evento Fateb experience, junto
as atividades do colegiado de administração e ciências contábeis.
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 sustentabilidade e a
Agenda 2030 (GIL, 1999; LAKATOS e MARCONI, 2000).

3. ANÁLISE E DISCUSSÃO
3.1 Sustentabilidade
Para melhor entender a sustentabilidade, é necessário atuar nas principais
premissas, tais como: combater a miséria humana e a devastação da natureza, com
base em programas sustentáveis que suscitem a inclusão social, empregabilidade e
renda, além da melhoria da qualidade de vida, com a conservação ambiental.
O conceito de sustentabilidade ou o denominado desenvolvimento sustentável
vem sendo amplamente utilizado na formulação de políticas urbanas, possuindo
diversas abordagens. A sustentabilidade, abrange em suas três dimensões, social,
econômica e ambiental, como fundamentos essenciais, para atender as gerações
atuais, sem comprometer as gerações futuras, garantindo um meio ambiente
saudável e vida digna a todos os seres humanos.
Organização das Nações Unidas (ONU), através do Relatório de Brundtland
de 1987, definiu como conceito de Desenvolvimento Sustentável: E aquele que
harmoniza o imperativo do crescimento, econômico com a promoção da equidade
social e preservação do patrimônio natural, garantindo assim que as necessidades
das atuais gerações sejam atendidas sem comprometer o atendimento das
necessidades das gerações futuras (ONU, 2015).
Sendo assim, para Freitas, o desenvolvimento sustentável tenta conciliar
desenvolvimento econômico e equilíbrio ecológico. Ele não se assenta em
fundamentos próprios de concepções filosóficas que alicercem um sistema de
pensamento. No limite, pode-se afirmar que a sustentabilidade tem como
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pressuposto a ideia central de se construir a “modernidade ética”, que impeça a
destruição do processo de autoafirmação e perenidade humana na Terra. Numa
perspectiva que se tenha no horizonte a modernidade ética de inclusão, e não
apenas a modernidade técnica (FREITAS, 2016, p. 19).
Mediante cenário, surge a Agenda 2030 é um documento com característica
de um plano de ação, objetivando buscar melhorias em todos os âmbitos sociais e
soluções para problemas existentes na maioria dos países.
Esse documento foi organizado por chefes de Estado nas Nações Unidas,
onde foram elencadas metas e os objetivos de desenvolvimento sustentáveis
globais.
Decide-se, então, que entre 2015 e 2030, é fundamental proteger nosso
planeta com todos seus recursos naturais. Essa agenda se torna universal uma vez
que todos os países podem adotar as medidas, cada um com seu contexto social,
político e econômico.
Contudo os estudos voltados à sustentabilidade, através das metas expostas
pela Agenda 2030 da ONU, são um dos caminhos pedagógicos relevantes em nossa
área educacional, pois instiga cada vez mais a reflexão dos indivíduos, com intuito
que a empatia e consciência se façam presente.
Ao tratar de educação e sustentabilidade, Freitas (2016) diz que “as
contribuições da educação, da ciência e da tecnologia deverão acelerar e qualificar
este novo constructo civilizatório em direção de processos sustentáveis” (FREITAS,
2016, p. 21).
3.2 Agenda 2030
A Agenda 2030 é um documento com característica de um plano de ação,
objetivando buscar melhorias em todos os âmbitos sociais e soluções para
problemas existentes na maioria dos países.
Esse documento foi organizado por chefes de Estado nas Nações Unidas,
onde foram elencadas metas e os objetivos de desenvolvimento sustentáveis
globais. Decide-se, então, que entre 2015 e 2030, é fundamental proteger nosso
planeta com todos seus recursos naturais. Essa agenda se torna universal uma vez
que todos os países podem adotar as medidas, cada um com seu contexto social,
político e econômico. São metas que devem envolver e abraçar todos os países em
um só objetivo.
De acordo com (WWF-BRASIL, 2018) a Agenda 2030 é composta por 17
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e 169 metas, todas baseadas em
três dimensões principais: econômica, social e ambiental. Esses objetivos surgiram
através de um grande processo de construção que contou com vários
pesquisadores, especialistas, além de uma ampla pesquisa de consulta sobre
algumas questões de interesses globais.
São objetivos da Agenda 2030: 1. Erradicação da pobreza; 2. Fome zero e
agricultura sustentável; 3. Saúde e bem-estar; 4. Educação de qualidade; 5.
Igualdade de gênero; 6. Água potável e saneamento; 7. Energia acessível e limpa; 8.
Trabalho decente e crescimento econômico; 9. Industria, inovação e infraestrutura;
10. Redução das desigualdades; 11. Cidades e comunidades sustentáveis; 12.
Consumo e produção responsáveis; 13. Ação contra a mudança global do clima; 14.
Vida na água; 15. Vida terrestre; 16. Paz, justiça e instituições eficazes; e 17.
Parcerias e meios de Implementação.
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3.3 Educação Ambiental
A expansão da Educação Ambiental tem se dado não apenas pelo
crescimento do número de profissionais que tratam do tema, mas também por ter
sido incorporada como componente importante em ações de diversas áreas tais
como saúde, direitos sociais, gestão ambiental em unidades de conservação e setor
industrial, dentre outras.
É importante destacar que a Educação Ambiental que assume compromisso
com a emancipação dos sentidos humanos para a compreensão do mundo – e
compreendendo-o, ter condições de transformá-lo – temos chamado Educação
Ambiental Emancipatória (BIGLIARDI; CRUZ, 2012).
3.4 Fateb Experience e Agenda 2030.
A FATEB - Faculdade de Telêmaco Borba foi fundada no ano de 2000, sendo
que, nos seus 19 anos de existência, ela constitui-se numa entidade sólida, dotada
de credibilidade e reconhecida por seus indicativos de qualidade no segmento
educacional. A vocação para um ensino amplo e de qualidade vem ilustrada pela
abrangência educacional da Instituição de Ensino Superior.
Em sua segunda edição no ano de 2019, o evento Fateb experience, abordou
a temática sobre a Agenda 2030 e os objetivos de desenvolvimento sustentável.
Onde, todos os cursos da faculdade, foram envolvidos, no formato de feira de
profissões, visando mostrar os cursos e o que temos como valor em projetos, frente
as premissas das ODS.
O colegiado de administração e ciências contábeis, trabalhou com as
seguintes ODS, mediante respectivo período (quadro 01).
ODS
Período
ODS 2 - Fome zero e 7º período administração.
agricultura sustentável;
ODS 3 - Saúde e bem- 5º período administração.
estar
ODS 11 - Cidades e
comunidades
sustentáveis
ODS 12 - Consumo e
produção responsáveis
ODS 17 - Parcerias e
meios de Implementação.

5º período administração.

3º período administração.

Produto
Horta vertical – atividade
desenvolvida no CCJA
Protótipo
pula-pula
elaborado com sucata de
pneus
Protótipo
pula-pula
elaborado com sucata de
pneus
Tapete sensorial

1º período administração Parcerias
com
as
e contábeis.
empresas, foco apelo
social e ambiental
ODS 8 - Trabalho decente 7º período contábeis.
Aplicação de orientação
e crescimento
de orçamento familiar
Como exemplo das atividades, a turma do 3ºp, devolveu o projeto referente
ao tapete sensorial. O mesmo se constitui de forma abrangente de educação que se
propõe através da necessidade atingir e inserir uma consciência sustentável,
influenciando a formação como cidadãos conscientes.
As discussões sobre a educação ambiental é uma necessidade histórica, se tenta
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buscar alternativas sustentáveis. Uma iniciativa na área da educação foi incentivar e
apresentar as crianças de forma lúdica com caráter multidisciplinar

Figura 01 – Protótipo Tapete sensorial

4. CONCLUSÃO
Mediante contexto de sustentabilidade, o evento Fateb Experience trouxe
aos alunos do colegiado de administração e ciências contábeis, nuances da
necessidade de trabalhar as questões ambientais, sociais e econômicas no
contexto da graduação. Os projetos foram excelentes, bem como, o engajamento
dos alunos, frente aos protótipos e também as apresentações no dia do evento,
fazendo valer o papel de protagonistas.

5. AGRADECIMENTOS
A FATEB – Faculdade de Telêmaco Borba e ao colegiado de Administração
e Ciências Contábeis.
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A MATRIZ CURRICULAR DE ADMINISTRAÇÃO – UMA
ABORDAGEM QUANTO A CTS
Rodrigo José Ferreira Lopes 1 João Henrique Bersanette 2 Ana Paula Bonasso 3

RESUMO
A busca pelo desenvolvimento da ciência e da tecnologia traz implicações para a
sociedade que constituem o campo de análise dos estudos sobre ciência, tecnologia
e sociedade - CTS. Dentro da perspectiva educacional, tais estudos podem trazer
contribuições em diversos campos do saber, notadamente na ciência da
administração, considerando-se sua origem como ciência social aplicada.
Analisando o contexto, temos a seguinte problemática, como que o ensino com
enfoque CTS pode agregar valor à graduação de administração? Este artigo tem por
objetivo apresentar as possibilidades da abordagem dos estudos CTS na grade do
ensino de administração em uma faculdade, no município de Telêmaco Borba PR. A
pesquisa possuiu natureza qualitativa em relação aos temas tratados, foram
realizadas pesquisas em literaturas cientificas e em artigos técnicos. Mediante o
exposto vemos que na graduação de administração, de forma oculta, buscamos
trabalhar a CTS. Vemos hoje, que trabalhamos CTS de forma como enxerto,
disciplina e puro de forma ampla. Buscando o contexto entre as disciplinas na grade
ou através de projetos interdisciplinares. Realmente, Ciência, Tecnologia e
Sociedade é algo extremamente importante aos conteúdos curriculares, visando a
formação do profissional crítico, com entendimento dos fatores que regem e
movimentam a sociedade
Palavras-chave: Ciência, Tecnologia, Sociedade, Administração.

ABSTRACT
The search for the development of science and technology has implications for
society that constitute the field of analysis of studies on science, technology and
society - CTS. Within the educational perspective, such studies can bring
contributions in several fields of knowledge, notably in the science of administration,
considering its origin as applied social science. Analyzing the context, we have the
following problematic, as that the teaching with CTS approach can add value to the
graduation of administration? This article aims to present the possibilities of
approaching CTS studies in the management education curriculum at a college in the
municipality of Telêmaco Borba PR. The research had qualitative nature in relation to
the subjects treated, researches were carried out in scientific literature and in
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technical articles. By means of the above we see that in the graduation of
administration, in a hidden way, we look for to work the CTS. We see today, that we
work CTS as a graft, discipline and pure in a broad way. Seeking the context
between the disciplines in the grid or through interdisciplinary projects. Actually,
Science, Technology and Society is something extremely important to the curricular
contents, aiming at the formation of the critical professional, with understanding of the
factors that govern and move society.
Key-words: Science, Technology, Society, Administration.

1. INTRODUÇÃO
A busca pelo desenvolvimento da ciência e da tecnologia traz implicações
para a sociedade que constituem o campo de análise dos estudos sobre ciência,
tecnologia e sociedade - CTS. Dentro da perspectiva educacional, tais estudos
podem trazer contribuições em diversos campos do saber, notadamente na ciência
da administração, considerando-se sua origem como ciência social aplicada.
A construção da ciência ao longo do tempo é fruto basicamente de dois
fatores essenciais, no viés do contexto histórico de sua elaboração, incluindo
aspectos sociais, econômicos e políticos, dentre outros; e de seus atores, quer
sejam eles aqueles que constroem o saber, aqueles que o criticam ou ainda
aqueles que dele se beneficiam. Sendo assim, uma reflexão mais aprofundada
acerca do conhecimento científico requer o resgate de tais elementos de uma visão
crítica, que dê conta de reconhecer os contornos lógicos de seu permanente
processo de desenvolvimento.
Visto que, a CTS e o seu surgimento histórico, busca a tradução dos seus
objetivos em novas configurações curriculares, os problemas e as perspectivas
encontradas, bem como os desafios que se colocam para o ensino no contexto
educacional brasileiro.
Entre esses problemas e desafios, situados como possíveis questões de
investigação destacaram a formação disciplinar dos professores incompatível com a
perspectiva interdisciplinar presente no movimento CTS; compreensão dos
professores sobre as interações entre ciência, tecnologia e sociedade; não
contemplação do enfoque CTS nos exames de seleção; formas e modalidades de
implementação; produção de material didático pedagógico; e redefinição de
conteúdos programáticos.
Entendendo estas questões, bem como, levando em consideração as
profundas transformações pelas quais a sociedade tem passado nos últimos anos,
fruto do desenvolvimento tecnológico, cabe questionar como a educação tem
absorvido tais mudanças e de que maneira pode contribuir neste processo.
A possibilidade de uma educação reflexiva e questionadora que contribua
para o desenvolvimento social do ser humano é justamente um dos pilares
propostos pelos estudos CTS. No caso da ciência da administração é
particularmente importante recuperar seus fundamentos, para entendimento não só
de seu contexto de surgimento como também de sua evolução.
Contudo, a CTS, neste contexto colabora com a interdisciplinaridade, a qual
emerge como um instrumento de suma importância para o desenvolvimento das
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novas habilidades e competências para a construção dos saberes necessários para
a formação humana e profissional do homem do século XXI (MORIN, 2000), pelo
fato de que ela corresponde a uma nova consciência da realidade, a um novo modo
de pensar, que resulta num ato de troca, de reciprocidade e integração entre áreas
diferentes de conhecimento, visando tanto à produção de novos conhecimentos,
como a resolução de problemas, de modo global e abrangente, conforme observam
Favarão e Araújo (2004), dado que, conforme observa Morin (2003, p. 10), “os
componentes que constituem um todo (como o econômico, o político, o sociológico,
o psicológico, o afetivo, o tecnológico) são inseparáveis e existe um tecido
interdependente, interativo e inter-retroativo entre as partes e o todo, o todo e as
partes”.
Analisando este contexto, temos a seguinte problemática, como que o ensino
com enfoque CTS pode se fazer presente à graduação de administração?
Este artigo tem por objetivo apresentar as possibilidades da abordagem dos
estudos CTS na grade do ensino de administração em uma faculdade, no município
de Telêmaco Borba PR.

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

3. DESENVOLVIMENTO

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).
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
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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.
Neste contexto, vemos que os vários paradigmas subjacentes às ciências
sociais demonstram que o paradigma funcionalista apresenta-se como o paradigma
dominante na teoria organizacional. Tal paradigma volta-se para explanações
essencialmente racionais de assuntos sociais, enfatizando a importância da ordem,
do equilíbrio, da estabilidade da sociedade e dos meios para mantê-los.
Tal aspecto reforça que o fato social existe antes mesmo do indivíduo e que
lhe é colocado pela sociedade sem seu conhecimento prévio; ou ainda “que é geral
no conjunto de uma dada sociedade tendo, ao mesmo tempo, uma existência
própria, independente das suas manifestações individuais” (DURKHEIM, 1978,
p.93), o que ressalta seu caráter coletivo.
Ao apreciar não apenas os fatos isolados, mas suas relações e vínculos na
discussão acerca da divisão do trabalho social, Durkheim assume uma posição
funcionalista. Esta discussão investiga a função da divisão do trabalho não apenas
sob o aspecto econômico, mas moral, no sentido de que ela é capaz de criar
solidariedade social. Onde se estabelece assim uma analogia entre vida social e
vida orgânica (MALINOWSKI, 1970).
Com o agravamento dos problemas ambientais e diante de discussões sobre
a natureza do conhecimento científico e seu papel na sociedade, cresceu no mundo
inteiro um movimento que passou a refletir criticamente sobre as relações entre
ciência, tecnologia e sociedade. Esse movimento levou a proposição, de novos
currículos no ensino de ciências que buscaram incorporar conteúdo de ciência,
tecnologia e sociedade CTS.
Considerando que essas propostas incorporam uma perspectiva de reflexão
sobre consequências ambientais posteriormente elas passaram a ser denominadas
também ciência, tecnologia, sociedade e ambiente – CTSA quando se incluíam
obrigatoriamente na cadeia das interrelações.
Visto que, pode-se dizer que pela sua origem, todo movimento CTS incorpora
a vertente ambiental à tríade CTS. Ocorre que discussões sobre CTS podem tomar
um rumo que não, necessariamente, questões ambientais sejam consideradas ou
priorizadas e, nesse sentido, o movimento CTSA vem resgatar o papel da educação
ambiental do movimento inicial de CTS.
Os cursos de CTS para o ensino de ciências têm sido propostos tanto para a
educação básica quanto para cursos superiores e até de pós-graduação. O objetivo
central desse ensino na educação básica é promover a educação científica e
tecnológica dos cidadãos, auxiliando o aluno a construir conhecimentos, habilidades
e valores necessários para tomar decisões responsáveis sobre questões de ciência
e tecnologia na sociedade e atuar na solução de tais questões.
Podemos considerar que um currículo tem ênfase em CTS quando ele trata
das inter-relações entre explicação científica, planejamento tecnológico e solução
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de problemas e tomada de decisão sobre temas práticos de importância social.
Transitando no viés interdisciplinar, com disciplinas modulares, que compõem a
grade curricular dos cursos de educação superior.
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.
Para a concretização da CTS, por meio da aprendizagem significante é
necessário o deslocamento do foco centrado no professor (educação tradicional)
para o aluno, pois o ensino deve fazer sentido para o aluno para que ele possa
aprender. Nessa metodologia de ensino, o professor deixa ser o detentor de todo o
conhecimento (educação bancária na perspectiva de Freire, 2013) para ser o
mediador do conhecimento.
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, em suas áreas de
especialização funcional, de tal forma que é comum encontrar nas organizações
sistemas e subsistemas de recursos humanos, marketing, finanças 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.
No que tange ao funcionamento da ciência da administração, fica claro sua
forte tradição no campo do funcionalismo, cujos conceitos influenciaram e
continuam influenciando gerações de profissionais. O paradigma funcionalista
sistêmico pode ser percebido nas orientações didático pedagógicas dos cursos de
administração no nível de graduação e pós-graduação, no estabelecimento e
consolidação de projetos de pesquisa e na produção científica da área, conforme
será visto na sequência. Tal posicionamento somado à ampla influência da literatura
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norte-americana tem desenhado um cenário que é alvo de críticas contundentes por
parte de muitos estudiosos.
3.1 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.
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.
3.2 Estudos sobre Ciência, Tecnologia e Sociedade
É interessante notar que a ciência contemporânea ao estabelecer
procedimentos metodológicos valeu-se imensamente das abordagens empiristas e
positivistas, mas de qualquer maneira, em que pese todo o esforço neste sentido
não alcançou e provavelmente jamais alcançará a dita “neutralidade científica”.
Neste sentido, começa a dar sinais de esgotamento o modelo linear de
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desenvolvimento que prega que mais ciência produz mais tecnologia, que por sua
vez produz mais riqueza e mais bem-estar social (BAZZO; LISIGEN; PEREIRA,
2003).
Pode-se compreender que a ciência passa por um processo de metamorfose
que prega o fim do saber pleno e absoluto e neste sentido alertam para as
consequências deste processo, considerando a multiplicidade dos tempos; o papel
dos indivíduos enquanto atores e espectadores, no que a ciência se afirma cada
vez mais como “humana”; a busca de um modo próprio de desenvolvimento da
ciência que reconheça seu caráter aberto e ainda a não- ruptura, mas um novo
olhar sobre os saberes e práticas já consolidadas.
Se o conhecimento científico deve refletir sobre si mesmo como colocou
Morin (1982), cabe questionar o papel da pesquisa e da produção científica, a sua
capacidade de confrontação, de lidar com o acaso, com o indeterminado e o
aleatório.
É neste contexto, questionando o modelo linear de desenvolvimento, que
surge no fim dos anos 60 e início dos anos 70 os estudos CTS, em contraposição
ao padrão hegemônico de pensamento científico dominante no meio acadêmico.
“Os estudos CTS, ou estudos sociais da ciência e da tecnologia, refletem no âmbito
acadêmico e educativo essa nova percepção da ciência e da tecnologia e de suas
relações com a sociedade” (BAZZO; LISIGEN; PEREIRA, 2003, p.125). Tão logo,
os conteúdos CTS estão relacionados, possibilitando a compreensão do ambiente
natural que está inserido no contexto tecnológico, conforme figura 01.
Figura 01 – Contexto entre CTS e seus ambientes

Fonte: BAZZO (2010)

O movimento CTS aparece como alternativa da comunidade acadêmica, com
o intuito de avaliar o modelo linear até então estabelecido e entender a ciência e a
tecnologia como um processo social no qual os valores morais, concepções
religiosas, interesses políticos e econômicos, entre outros, agem de maneira a
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formatar as ideias do contexto científico e tecnológico.
Morin (1986 p.02) coloca a importância de se conceber conjuntamente na
construção da ciência a ordem e a desordem, de forma que não prevaleça
exclusivamente um universo determinista, mas tampouco aquele absolutamente
aleatório e sim uma mistura dos dois elementos. “A necessária importância da
desordem é a contrapartida vital do caráter arbitrário e autoritário da ordem”.
Debates desta natureza tem se tornado cada vez mais comuns na maioria
das instituições de ensino de todo o mundo, reforçando a necessidade de que o
mesmo caminho seja seguido pelas instituições brasileiras (BAZZO, 2010). Desta
forma, importante também se faz ampliar suas perspectivas pelos mais diversos
campos do conhecimento, na análise de suas relações com a ciência e tecnologia e
consequentes implicações.
Os estudos CTS definem hoje um campo de trabalho recente e heterogêneo,
ainda que bem consolidado, de caráter crítico a respeito da tradicional imagem
essencialista da ciência e da tecnologia, e de caráter interdisciplinar por
convergirem nele disciplinas como a filosofia e a história da ciência e da tecnologia,
a sociologia do conhecimento científico, a teoria da educação e a economia da
mudança técnica.
Os estudos CTS buscam compreender a dimensão social da ciência e da
tecnologia, tanto desde o ponto de vista dos seus antecedentes sociais como de
suas consequências sociais e ambientais, ou seja, tanto no que diz respeito aos
fatores de natureza social, política ou econômica que modulam a mudança
científico-tecnológica, como pelo que concerne às repercussões éticas, ambientais
ou culturais dessa mudança (BAZZO; LISIGEN; PEREIRA, 2003, p.125).
Desde que o movimento CTS iniciou-se, um dos principais campos de sua
investigação e ação social tem sido o educativo. Nesse campo de investigação,
comumente designado de “enfoque CTS no contexto educativo”, discute-se a
necessidade de renovação na estrutura curricular dos conteúdos, de forma a
colocar a ciência e a tecnologia em novas concepções vinculadas ao contexto social
(PINHEIRO; FOGGIATTO; BAZZO, 2009).
Segundo Bazzo (2010) existe uma grande carência no Brasil de materiais
que reforcem o estudo das dimensões sociais da ciência e da tecnologia, para que
estas não sejam abordadas somente como um aprendizado puramente mecanicista,
mas que reflitam análises de suas consequências e repercussões por parte das
pessoas que as utilizarão. Bazzo; Lisigen; Pereira (2003) com base em estudos
preliminares sobre o tema colocam que a abordagem CTS pode ser trabalhada na
educação por meio dos seguintes formatos:
Enxerto CTS: consiste na introdução de CTS nos conteúdos das disciplinas
de ciências, no sentido de tornar os estudantes mais conscientes e críticos em
relação às implicações da ciência e da tecnologia;
Disciplina de CTS: requer a estruturação dos conteúdos das disciplinas de
cunho científico e tecnológico, a partir de CTS ou com orientação CTS, o que pode
ser feito por meio de disciplinas isoladas ou cursos multidisciplinares; e
CTS Puro: trata-se do ensino do CTS com o conteúdo científico como papel
subordinado.
De acordo com Pinheiro; Foggiatto; Bazzo (2009) nos três formatos
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anteriormente citados, cabe ao professor ser o grande articulador para garantir a
mobilização dos saberes, o desenvolvimento do processo e a realização de
projetos. Desta forma os alunos poderão estabelecer conexões entre o
conhecimento adquirido e o pretendido com a finalidade de resolver situaçõesproblema, em consonância com suas condições intelectuais, emocionais e
contextuais.
Um desenvolvimento científico e tecnológico com responsabilidade social
deve se voltar para as tarefas práticas, não podendo ser dirigido de acordo com os
velhos sistemas econômicos, políticos e moral. Implica ter um nível de
responsabilidade individual e coletiva muito mais acentuado que o dos tempos
anteriores. Por isso, há a necessidade de se proporcionar a toda a população uma
educação científica e tecnológica, pois a ausência de conhecimentos induz à
ausência de responsabilidade (SILVEIRA; PINHEIRO; BAZZO, 2010).
Sendo assim, a abordagem CTS fornece elementos e valores importantes
para uma reflexão aprofundada acerca do ensino e do papel da educação não
somente na promoção do progresso técnico, mas particularmente no
desenvolvimento humano. A proposta visa justamente identificar em que medida o
ensino da administração pode estar coerente com tal visão, de maneira a formar
profissionais conscientes de seu papel na sociedade.
Ainda, esses valores estão vinculados aos interesses coletivos, como os de
solidariedade, de fraternidade, de consciência do compromisso social, de
reciprocidade, de respeito ao próximo e de generosidade.
Tais valores, na perspectiva desses movimentos, se relacionam às
necessidades humanas, em uma perspectiva de questionamento à ordem
capitalista, na qual os valores econômicos se impõem aos demais. Deve-se
considerar, todavia, que muitos cursos têm sido denominados CTS, quando na
verdade, eles apenas mencionam relações CTS de forma pontual no currículo sem
o seu desenvolvimento.
3.3

CTS no Ensino de Administração

O ensino de administração somado ao aprendizado proporcionado pelos
estudos CTS pode reforçar a formação do indivíduo como cidadão gerando um
composto educacional importante que pode propiciar a geração de novos negócios
que promovam o desenvolvimento local com responsabilidade social e capacidade
de inovação. As universidades, faculdades, precisam estabelecer ações práticas
que possibilitem aos administradores uma educação mais humanizada, reflexiva e
crítica e isto pode ser feito por meio de tal abordagem nos cursos de administração.
Tanto no Brasil como no mundo o ensino de administração revela uma
tendência à mercantilização do ensino e fracasso dos conteúdos e métodos
pedagógicos. O fenômeno de massificação do curso de administração no Brasil
deu-se principalmente com a grande expansão do ensino privado seja no nível de
graduação como de pós-graduação. A procura de vagas e o custo relativamente
baixo de implantação do curso de graduação em administração são fatores de
atração para que instituições privadas invistam neste curso (PAES E PAULA;
RODRIGUES, 2006).
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De acordo com Bertero (2006) o curso de administração é de fácil
massificação, pois exige poucos investimentos em ativos fixos, só recentemente
laboratórios de informática foram requeridos e ainda pode ser oferecido em meio
período, o que permite a sua expansão por meio de cursos noturnos. A maior parte
das vagas é oferecida por instituições privadas, com objetivos empresariais, onde
os serviços educacionais são tratados primordialmente como negócios.
Neste sentido, a sugestão para a inclusão dos estudos CTS no ensino da
administração passa pela incorporação de uma discussão sobre as próprias
matrizes curriculares dos cursos, para que as disciplinas incorporem conteúdo
crítico, ligado à formação instrumental. Assim, é importante que a formação do
administrador contemple não apenas métodos e técnicas de gestão nos vários
campos de atuação do profissional, quer seja finanças, marketing, recursos
humanos, produção e outros, mas também inclua a reflexão acerca das
consequências da adoção de tais instrumentos para a sociedade.
Desta forma, a abordagem de CTS que melhor atende tal necessidade
parece ser o enxerto CTS, uma vez que consiste na introdução de CTS nos
conteúdos das disciplinas já estabelecidas nos cursos de administração. Tal
abordagem pode ser gradual, pautada em metodologias de ensino que possam ser
desenvolvidas tanto dentro de sala de aula (filmes, debates, seminários) como
extraclasse (trabalho de campo, grupos de estudos, trabalhos interdisciplinares).
O currículo dos Cursos de Administração, tal como o conhecemos não foi
estabelecido, de uma vez por todas, em algum ponto privilegiado do passado. Ele
está em constante fluxo e transformação. De forma igualmente importante e
relacionada, é preciso não interpretar o currículo como resultado de um processo
evolutivo, de contínuo aperfeiçoamento em direção a formas melhores e mais
adequadas.
O caminho para este processo de mudança passa em primeiro lugar pela
conscientização dos professores, que muitas vezes envolvidos em suas rotinas
diárias acabam não se dando conta de sua enorme responsabilidade na formação
crítica dos alunos, o que se constitui num dos pilares do ensino superior em si.
Somente com professores comprometidos com a abordagem CTS é que o ensino
de administração pode beneficiar-se das reflexões aí envolvidas.
Uma das maiores contribuições da abordagem CTS é identificar os impactos
da ciência e da tecnologia na sociedade, procurando mostrar alternativas que
auxiliem a participação cidadã nas decisões mais importantes sobre as
controvérsias relacionadas a ambas. Em contra partida a neutralidade positivista na
educação busca formar o aluno para a submissão diante da autoridade dos
conhecimentos, de forma que este possa reproduzir a estrutura político- econômicosocial estabelecida (PINHEIRO; FOGGIATTO; BAZZO, 2009).
Trazendo-se tal perspectiva para o ensino de administração, verifica-se
historicamente uma forte ênfase na educação positivista, traduzida por meio do
paradigma funcionalista, influenciado pelo modelo norte-americano. A questão a
expansão desenfreada dos cursos e a mercantilização do ensino de administração
no Brasil, contribuiu ainda mais para reproduzir este quadro dominante, gerando
uma grande fragmentação do conhecimento.
3.4 Análise e proposta de abordagem
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A FATEB - Faculdade de Telêmaco Borba foi fundada no ano de 2000, sendo
que, nos seus 19 anos de existência, ela constitui-se numa entidade sólida, dotada
de credibilidade e reconhecida por seus indicativos de qualidade no segmento
educacional. A vocação para um ensino amplo e de qualidade vem ilustrada pela
abrangência educacional da Instituição de Ensino Superior.
Na FATEB, o curso de Administração, teve seu nascimento e
reconhecimento no ano de 2001, através da Portaria nº. 561 de 23 de janeiro de
2001. Desde então, sempre com turmas letivas, o curso busca o seu
desenvolvimento mediante as necessidades contemporâneas, sem esquecer a
essência da criação da profissão de administração.
Conforme vimos na parte teórica, onde Bazzo; Lisigen; Pereira (2003)
colocam que a abordagem CTS pode ser trabalhada na educação por meio dos
formatos, tais como: enxerto CTS, disciplina de CTS e CTS puro. Visto que os três
formatos citados cabem ao professor ser o grande articulador para garantir a
mobilização dos saberes, o desenvolvimento do processo e a realização de
projetos. Semelhante ao processo de uso de metodologias ativas no ensino e
desenvolvimento de disciplinas em sala de aula.
Contudo, no ensino e prática de CTS nas disciplinas, é imprescindível o
desenvolvimento de métodos para colaborar no processo de ensino e
aprendizagem. Desta forma, temos que as metodologias ativas dão ênfase ao papel
protagonista do aluno, ao seu envolvimento direto, participativo e reflexivo em todas
as etapas do processo, experimentando, desenhando, criando, com orientação do
professor.
Metodologias ativas são estratégias de ensino centradas na participação
efetiva dos estudantes na construção do processo de aprendizagem, de forma
flexível, interligada e híbrida. As metodologias ativas, num mundo conectado e
digital, expressam-se por meio de modelos de ensino híbridos, com muitas
combinações possíveis (MORAN, 2017, p. 4)
Desta forma os alunos poderão estabelecer conexões entre o conhecimento
adquirido e o pretendido com a finalidade de resolver situações problema, em
consonância com suas condições intelectuais, emocionais e contextuais.
As disciplinas da grade atual (figura 02), do curso de Administração da
FATEB, apresentam sinergia entre as mesmas. Visto que, no instante de sua
atualização em 2016, buscou-se elencar itens para que possibilitasse o emprego da
interdisciplinaridade. Tão logo, trazer disciplinas optativas, como tópicos especiais
da área e também conteúdo que fazem partes dos temas transversais solicitados
pelo Ministério da Educação (MEC).
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Figura 02 – Grade 2016 do curso de Administração

De forma geral, as disciplinas já possuem a interdisciplinaridade, visto que se
busca, de forma oculta, amostrar que os elementos de CTS dão prioridade aos
temas e aos problemas existentes na relação entre a ciência, a tecnologia e a
sociedade. Esta abordagem transpassa o alcance das disciplinas e as integra, com
seus conteúdos específicos, em torno de um tema central. Tanto, que o colegiado de
administração, desde 2015 trabalha com projetos, envolvendo temas dentro da área
acadêmica, porém, trazendo ao ambiente externo social e ambiental.
Com o uso da Problematização, onde os temas referentes ao ensino da
ciência constituem também um dos principais meios desta abordagem. Estudar um
determinado assunto partindo de uma problematização ajuda a aumentar o interesse
dos alunos, possibilitando uma melhor compreensão dos fenômenos envolvidos,
bem como cria conexões com outros conhecimentos, tornando-os cidadãos cientes
da importância destes assuntos junto ao cotidiano. Uso comum, no desenvolvimento
do trabalho de conclusão de curso e também de atividades baseadas em case
problema de pesquisa.
Dentro do eixo de linhas de pesquisa, as disciplinas possuem sinergia, a
exemplo de filosofia e sociologia. Onde é possível buscar o enfoque filosófico, onde
o mesmo aparece quase que automaticamente quando abordamos o enfoque
histórico, pois ao considerar a ciência como algo que está em constante alteração,
conforme as realidades históricas.
Já o enfoque sociológico, mostra que um dos maiores objetivos da
abordagem CTS é fazer com que os alunos reconheçam a ciência e a tecnologia
como instituições sociais que são organizadas para produzir conhecimentos que
alteram e são alterados pelo contexto social.
Conforme relatado, abaixo na figura 03, é possível identificar as disciplinas e
suas interações (cores), mediante as linhas de pesquisa. Pois, cada disciplina, além
de ser base e apoio é um importante elemento para agregar valor, nas discussões e
embasamento sobre a CTS.
Note que as disciplinas (verde claro) são extremamente conectadas pelo viés
da sociedade, onde trabalha com o indivíduo, o meio em que vive e sua formação.
Como dito acima, as disciplinas em conjunto, buscam o envolvimento acadêmico
com reflexões de como a profissão, as pesquisas e os estudos, podem refletir no
meio externo.
Por outro vértice, as disciplinas (azul) trabalham as tecnologias aplicadas à
cadeia da administração, mostrando aos acadêmicos o quão importante é este meio,
aplicável como estratégica e valor na função do administrador. Buscando subsidiar o
apoio e sinergia as disciplinas da área da sociedade. Já a de cor lilás, trabalha com
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a ciência, onde vemos a matemática, estatística como artífice do processo de
ensino. Visando desenvolver o raciocínio e pensar crítico dos alunos, frente às
problematizações das organizações e sociedade.
Figura 03 – Grade e interdisciplinaridade

Visando a atualização constante da matriz curricular do curso de
administração, para o ano de 2019, a faculdade e o colegiado iniciaram o processo
de avaliação continuada e análise de competências, mediante a disciplina e o
desenvolvimento discente, no que tange o conhecimento, habilidade e atitudes.
Desta forma, para dar embasamento e suporte as disciplinas e envolvimento
discente, o tema gerador e o projeto integrador, vem ao encontro desta demanda.
Contudo o enfoque CTS, passa a ser aplicável em todas as disciplinas da nova
matriz, como forma de transversalidade no viés das questões de direitos humanos e
educação ambiental.
Por outro lado, a disciplina de pensamento crítico, terá todo seu bojo, dentro da
questão CTS visando levar o discente a análise de cenários e possibilidades de
inserção de projetos, como protagonistas no ambiente da administração e
sociedade.

4. CONCLUSÃO
Mediante o exposto vemos que na graduação de administração, de forma oculta,
buscamos trabalhar a CTS. Vemos hoje, que trabalhamos o enxerto CTS, disciplina
de CTS e CTS puro de forma ampla. Buscando o contexto entre as disciplinas na
grade ou através de projetos interdisciplinares, dentro do PPC – projeto pedagógico
do curso.
Realmente, CTS é algo extremamente importante aos conteúdos curriculares,
visando a formação do profissional crítico, com entendimento dos fatores que regem
e movimentam a sociedade.
Por outro lado, um grande desafio, para incorporar as disciplinas, produção de
material didático pedagógico e no entendimento docente, de sua participação no
processo e como forma de cativar os alunos, frente a real importância e necessidade
de se trabalhar CTS em sala de aula.
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A relação das disciplinas e grades, bem como os projetos, irá somar a outros
valores que são necessários ao cotidiano e ao desenvolvimento sadio e equilibrado
da ciência, tecnologia e da sociedade.
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A FATEB – Faculdade de Telêmaco Borba e ao Instituto Federal do Paraná,
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O ENSINO PROFISSIONAL TECNOLÓGICO, CTS E A EDUCAÇÃO
AMBIENTAL
Rodrigo José Ferreira Lopes 1 Guilherme Sachs 2 João Henrique Bersanette 3

RESUMO
O presente trabalho foi desenvolvido dentro da disciplina de ensino profissional e
tecnológico - EPT, mediante a problemática de como que a educação profissional
tecnológica se apresenta, em consonância a Ciência, Tecnologia e Sociedade - CTS
e a educação ambiental?
Este artigo tem por objetivo apresentar de forma bibliográfica, as temáticas da
educação profissional e tecnológica, junto a abordagem dos estudos CTS e a
educação ambiental. Contudo, foi possível identificar a evolução da EPT no Brasil,
elencando premissas a CTS e também a importância da educação ambiental.
Palavras-chave: Ensino; Sociedade; Educação Ambiental.

ABSTRACT
In The present work was developed within the subject of professional and
technological education - EPT, through the problematic of how the technological
professional education presents itself, in consonance with Science, Technology and
Society - CTS and the environmental education?
This article aims to present in a bibliographic way, the themes of professional and
technological education, together with the approach of CTS studies and
environmental education. However, it was possible to identify the evolution of EPT in
Brazil, listing the premises of CTS and also the importance of environmental
education.
Key-words: Teaching; Society; Environmental education.

1. INTRODUÇÃO
A busca pelo desenvolvimento da ciência e da tecnologia traz implicações
para a sociedade que constituem o campo de análise dos estudos sobre ciência,
tecnologia e sociedade - CTS. Dentro da perspectiva educacional, tais estudos
podem trazer contribuições em diversos campos do saber, notadamente na ciência
da administração, considerando-se sua origem como ciência social aplicada.
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A educação profissionalizante caminhou, no Brasil, desde seu início em 1909
para suprir as necessidades do mercado de trabalho. No início da República, em
um contexto marcado por um surto de industrialização, foram criadas as Escolas de
Aprendizes e Artífices destinadas aos órfãos e desvalidos da sorte, onde o trabalho
era considerado como um elemento regenerador do caráter. Suas diretrizes,
geralmente, estiveram atreladas a necessidades políticas e econômicas, que não
tinham como foco a formação de pessoas preparadas para exercer sua cidadania,
mas procuraram qualificar o melhor possível a mão-de-obra (AMARAL; OLIVEIRA,
2007).
A discussão a respeito da crise socioambiental tem aumentado a cada dia,
porém, na prática, pouco mudou. Os avanços técnico-científicos continuam de
forma maciça direcionados pelo modo de produção capitalista vigente. Com o
auxílio desses avanços, a flexibilização dos processos produtivos ampliou a
produção e a lucratividade, as relações mercadológicas, as demandas de consumo,
a precarização do trabalho e, sobretudo, a degradação ambiental. A reestruturação
do modo de produção capitalista traz em seu bojo a obsolescência programada, que
se materializa na prática da compra, do uso e do descarte dos produtos em curto
período de tempo. E como no projeto societário hegemônico, “tudo gira em torno da
economia e nada pode ameaçá-la”, segundo Moura e Azevedo (2014), o cenário
citado traz consequências também para a escola, desencadeando mudanças sobre
o processo de formação humana.
Face a um cenário instaurado de degradação ambiental cada vez mais
intensificado, discussões em torno da temática da sustentabilidade estão inseridas
no cotidiano dos humanos. Guimarães (2010) relata que: Atualmente, a questão
ambiental se impõe perante a sociedade. A discussão sobre a relação educaçãomeio ambiente contextualiza-se em um cenário atual de crise nas diferentes
dimensões, econômica, política, cultural, social ética e ambiental. Em particular
essa discussão passa pela percepção generalizada, em todo o mundo, sobre a
gravidade da crise ambiental que se manifesta tanto local quanto globalmente
(GUIMARÃES, 2010).
Não obstante à importância que o assunto tem, em âmbito global, é notório
que existem limitações para o avanço da construção de um mundo sustentável
possível que atenda, inclusive, às demandas das camadas sociais mais baixas da
população mundial. A respeito do assunto mencionado, a Educação pode colaborar
para a formação de sujeitos conscientes de que é necessário buscar soluções para
a crise ambiental instaurada.
A construção da ciência ao longo do tempo é fruto basicamente de dois
fatores essenciais, no viés do contexto histórico de sua elaboração, incluindo
aspectos sociais, econômicos e políticos, dentre outros; e de seus atores, quer
sejam eles aqueles que constroem o saber, aqueles que o criticam ou ainda
aqueles que dele se beneficiam. Sendo assim, uma reflexão mais aprofundada
acerca do conhecimento científico requer o resgate de tais elementos de uma visão
crítica, que dê conta de reconhecer os contornos lógicos de seu permanente
processo de desenvolvimento.
Visto que, a CTS e o seu surgimento histórico, busca a tradução dos seus
objetivos em novas configurações curriculares, os problemas e as perspectivas
encontradas, bem como os desafios que se colocam para o ensino no contexto
educacional brasileiro.

VI Encontro de Pesquisa e X Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 24 e 25 de
outubro de 2019

Entre esses problemas e desafios, situados como possíveis questões de
investigação destacaram a formação disciplinar dos professores incompatível com a
perspectiva interdisciplinar presente no movimento CTS; compreensão dos
professores sobre as interações entre ciência, tecnologia e sociedade; não
contemplação do enfoque CTS nos exames de seleção; formas e modalidades de
implementação; produção de material didático pedagógico; e redefinição de
conteúdos programáticos.
Analisando este contexto, temos a seguinte problemática: Como que a
educação profissional tecnológica se apresenta, em consonância a CTS e a
educação ambiental?
Este artigo tem por objetivo apresentar de forma bibliográfica, as temáticas
da educação profissional e tecnológica, junto a abordagem dos estudos CTS e a
educação ambiental.
2. METODOLOGIA
A pesquisa possuiu natureza qualitativa em relação aos temas tratados,
foram realizadas pesquisas em literaturas cientificas e em artigos técnicos. Do
ponto de vista do objetivo, este estudo classifica-se como exploratório e em relação
aos seus procedimentos técnicos como bibliográfico, com base de dados, foram
utilizadas dissertações, livros, artigos e periódicos que abordassem o assunto, além
de consulta a sites correlacionados na área de ensino, ciência, tecnologia,
sociedade e educação ambiental (GIL, 1999; LAKATOS e MARCONI, 2000).

3. DESENVOLVIMENTO
2.1 A educação profissional e tecnológica
O histórico da Educação Profissional e Tecnológica no Brasil (EPT) data do
início do século XIX com o objetivo de profissionalizar jovens, filhos da classe
proletária, desprovidos de recursos financeiros (MAGALHÃES, 2011). Ainda,
segundo a autora, tal iniciativa brasileira de formar mão-de-obra: ocorreu por
decorrência do pensamento europeu proveniente do século XIX, segundo o qual, a
sociedade se constituía de duas classes sociais opostas: burgueses e
trabalhadores, que possuíam papéis diferentes e para os quais a escola deveria ser
organizada de maneira particular. Nesse sentido, às classes de poder aquisitivo
considerável eram reservados os estudos clássicos, o trabalho intelectual era
valorizado às elites; às classes menos favorecidas cabia o trabalho manual, menos
valorizado. Sacramentava-se, assim, a velha dualidade do ensino: uma escola para
os pobres e uma escola para os ricos; uma escola para aqueles que vão dirigir a
sociedade e uma escola para aqueles que vão servir a sociedade. (MAGALHÃES,
2011).
Seguindo o percurso histórico da EPT no Brasil, Pacheco (2012), apresenta o
ano de 1909 como um marco pontual, pois, foi quando Nilo Peçanha, ao assumir a
Presidência da República, por intermédio do Decreto nº. 7.566, de 23 de setembro
de 1909, inaugurou, nas capitais dos Estados brasileiros, dezenove Escolas de
Aprendizes Artífices.
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Mediante a constante atualização, a concepção de trabalho foi se
diversificando e consolidando de acordo com as sociedades e ideologias vigentes
no decorrer do tempo e do espaço. Manfredi (2002) aponta que os humanos, ao
longo dos tempos, utilizando as matérias prima disponibilizadas pelo ambiente,
aprenderam a desenvolver instrumentos úteis à sua vida com maestria, arte e
praticidade, e os saberes eram repassados de geração para geração.
Desde a época da sociedade feudal mantém-se a divisão de trabalho entre
aqueles que servem e aqueles que têm poder. A partir da Revolução Industrial,
ocorrida no fim do século XVIII, a educação profissional se consolida como
instrumento para a formação de mão de obra.
Para Frigotto (1999), o advento do capitalismo alterou o vínculo entre
trabalho produtivo e educação. Além disso, ele determinou as regras sobre valores,
ideias, teorias, símbolos e instituições, entre as quais a escola se destaca como
espaço de produção e reprodução de conhecimentos, atitudes, ideologias e teorias
que justificam o novo modo de produção.
Ciavatta (2007) relata que a formação profissional no Brasil nasceu primeiro
de uma visão moralista do trabalho assistencialista da educação de órfãos e
desamparados no início do século XX com o Decreto nº 7.566/1909 do Presidente
Nilo Peçanha, que criou as Escolas de Aprendizes Artífices nos estados da
Federação. O segundo momento que marca seu caráter de ensino industrial foi a
criação do SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, dirigido pela
Confederação Nacional da Indústria - CNI, através do Decreto-lei n.º 4.048/1942; e
a Lei Orgânica do Ensino Industrial, Decreto-lei n.º 4.073/1942, que veio unificar a
organização do ensino profissional em todo o país, definir suas bases pedagógicas
e as normas gerais de funcionamento das escolas.
É visto que, com a criação das escolas industriais e o surgimento do sistema
S (SENAI, SENAC, SESC, SESI entre outros) foram responsáveis pela expansão e
manutenção da educação profissional no Brasil. No entanto, alguns autores
(CIAVATTA, 2007; FRIGOTTO, 1999) questionam o modelo de educação
profissional que se tornou vigente devido às necessidades da indústria. Durante
todo o século XX se percebe que devido à especificidade técnica da formação, pelo
caráter hegemônico da presença dos industriais e pela ausência de um projeto
educacional que articulasse a cultura da escola com a cultura do trabalho,
prevalecem, na educação profissional e tecnológica, os objetivos operacionais de
preparação para o mercado de trabalho.
As escolas técnicas/profissionalizantes procuravam atender somente às
necessidades empresariais e restringia-se à formação para o trabalho simples, ao
adestramento ou à conformação disciplinar para o trabalho flexível (CIAVATTA,
2007).
Ações como estas pretendiam vendar os olhos dos trabalhadores de modo a
se criar um vínculo de gratidão e subserviência destes ao patrão. Criava-se a ilusão
de um emprego feliz e harmonioso em que os trabalhadores não percebiam seus
direitos. A situação toda era controlada pelas estruturas de poder e sob grande
influência do governo de ditadura militar, vigente no Brasil, de 1964 a 1985, que
continha a mesma essência junto ao povo.
A concepção e histórico da educação profissional muitas vezes confunde-se
com o conceito tradicional de trabalho, atividade remunerada que permite a
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subsistência do indivíduo, deixando de ser visto como um processo emancipador e
que garante ao sujeito sua autonomia e ascensão.
No histórico da educação profissional no Brasil é impossível não
destacarmos uma característica que se estende desde os seus primórdios até a
atualidade, que é o dualismo, Amaral et al. (2014) destaca: Observam-se dois
processos distintos, dependendo da função que indivíduos exercerão na sociedade:
uma escola que trabalha na perspectiva da educação geral para as classes
dirigentes e uma escola para o trabalho produtivo e alienado para a classe popular.
Assim, a educação profissional para as classes desfavorecidas, visando tão
somente a preparação de mão-de-obra para o mundo do trabalho e por outro lado a
acadêmica ou propedêutica, voltada para uma classe favorecida, preparada para a
gestão.
Enquanto isso, a dicotomia entre educação e trabalho se agravou com a Lei
nº 9.394/96, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e o Decreto-lei nº
2.208/97 que separavam o ensino médio da educação profissional. À época, o
Ministério da Educação veiculava na mídia que, a partir de então, o Ensino Médio
seria para a vida, “em contraposição à proposta anterior, que supostamente, ao
preparar para o trabalho, não preparava para a vida” (KUENZER, 2000).
A dualidade, desde sempre presente no histórico do ensino profissional,
novamente se expressa, separando o pensar e o fazer, a ciência e a tecnologia, a
prática e a teoria, encoberta pelo discurso modernizante que enfatiza, ao se referir à
organização curricular, a instrumentalidade das disciplinas científicas para com as
disciplinas de base tecnológica, enquanto que, do ponto de vista da organização do
sistema educacional, cria um sistema paralelo ao regular, fragmentando e
diferenciando as formações (SOARES, 2004).
Somente sete anos depois, após muitas discussões dos educadores sobre as
políticas públicas educacionais é que se revogou este decreto e surgiu o Decreto-lei
nº 5.154/2004, que novamente articula o ensino médio à educação profissional.
Esta articulação se dá por meio do oferecimento do ensino médio junto a um curso
do ensino técnico, na busca e romper com a dualidade existente entre a educação
básica e a educação profissional. Pois, durante muitas décadas, ao senso comum
ficou a impressão de que a educação básica prepara o indivíduo para o vestibular e
para o academicismo do Ensino Superior, enquanto a educação profissional se
restringe ao oferecimento de qualificação para o mundo do trabalho para aqueles
que não tinham a oportunidade de acesso ao Ensino Superior. Afinal, conforme
relata Soares (2004), este foi o pensamento vigente, durante toda a década de
1990, nas discussões para a estruturação do ensino técnico propostas pelo Decreto
nº 2.208/97.
É perceptível que a educação tende a reproduzir e manter a estrutura do
mundo produtivo, criando uma educação profissionalizante para o trabalhador e
outra propedêutica, para os dirigentes. Segundo Kuenzer (2001) e Frigoto, Ciavatta
e Ramos, (2005), esse dualismo na educação brasileira demonstra a contradição
evidente entre o capital e o trabalho na educação profissional.
A partir de 1964, especialmente no período chamado “milagre econômico” a
formação profissional passou a assumir um importante papel no campo da prática
educativa, no sentido de responder às condições gerais da produção capitalista. No
âmbito dos setores produtivos, a regulamentação da profissão de técnico de nível
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médio configurou seu papel político como porta-voz e intermediário entre os
operários não qualificados e o escalão superior. Fechando-se o ciclo da ditadura
militar, a sociedade civil organizada por meio de suas entidades educacionais e
científicas, mobilizou-se fortemente pela incorporação do direito à educação pública,
laica, democrática e gratuita na Constituição (FRIGOTTO; CIAVATTA;
RAMOS,2010).
Uma nova concepção de ensino acarretou num rompimento da dimensão de
articulação direta com o mercado de trabalho compreendendo o homem como um
ser histórico-social concreto que transforma a realidade. Como resultado a
educação profissional não poderia ser desvinculada da educação básica motivando
o processo de discussão, elaboração e implantação desta política (SOARES, 2004).
O debate teórico travado pela comunidade educacional, especialmente entre
aqueles que investigavam a relação entre o trabalho e a educação, afirmava a
necessária vinculação da educação à prática social e ao trabalho como princípio
educativo. Assim, a proposta da politécnica (constitui o domínio dos fundamentos
científicos das diferentes técnicas que caracterizam o processo de trabalho) para o
ensino médio tornou-se a concepção que buscava romper com a dicotomia entre
educação básica e técnica, resgatando o princípio da formação humana em sua
totalidade (FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2010). Neste horizonte, a expectativa
social mais ampla é de avançar na afirmação da educação básica unitária,
politécnica e, portanto, não dualista, que articule cultura, conhecimento, tecnologia e
trabalho como direito de todos e condição da cidadania.
Por outro lado, o embate de concepções de sociedade e trabalho na espera
capitalista visa formar um trabalhador “cidadão produtivo” adaptado, adestrado,
treinado, mesmo que sob uma ótica polivalente (FRIGOTTO, 2010).
Educação e tecnologia são situações vivenciadas historicamente pela
humanidade, retomados num processo de revitalização e na busca de padrões
valorativos do homem. A tecnologia parece significar a preparação de recursos
humanos para o preenchimento de técnicas, num primeiro contato. Porém, visa à
construção histórica de benefícios sociais (OLIVEIRA, 2000).
Segundo Garcia (2012) a superação da visão produtivista e mecanicista da
educação e da escola somente poderá ser alcançada colocando o sujeito no centro
da organização do trabalho pedagógico, e não mais o mercado de trabalho. A
concepção de formação tecnológica integra, de forma democrática, a educação
geral e a formação profissional, enquanto direito do cidadão.
E, por conseguinte, implica na formação que alia cultura e produção, ciência
e técnica (OLIVEIRA, 2000).
Dessa forma, é possível perceber que a EPT brasileira sofreu e vem
sofrendo, significativas mudanças ao longo de seu trajeto temporal.
Mudanças, essas, que refletem as necessidades de melhorias no meio em
que a sociedade está vinculada. Com o objetivo de demonstrar, em uma linha
cronológica, uma síntese do histórico da EPT no Brasil desde seu surgimento até
tempos de hoje, apresenta-se o quadro 01.
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Quadro 01 – síntese do histórico da EPT no Brasil.

Fonte: (FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS,2010).

2.2 O enfoque CTS na educação profissional

A abordagem CTS - Ciência, Tecnologia e Sociedade, no contexto educativo
apresenta-se como uma das novas formas para se minimizar paradigmas
capitalistas e gerar a autonomia profissional crítica em indivíduos (PINHEIRO;
SILVEIRA; BAZZO, 2007).
Além disso, é um recurso para mostrar as limitações e a serventia da Ciência
e da Tecnologia, não para desqualificar o conhecimento, mas para desmistificar
concepções (CEREZO, 2004).
É interessante notar que a ciência contemporânea ao estabelecer
procedimentos metodológicos valeu-se imensamente das abordagens empiristas e
positivistas, mas de qualquer maneira, em que pese todo o esforço neste sentido
não alcançou e provavelmente jamais alcançará a dita “neutralidade científica”.
Neste sentido, começa a dar sinais de esgotamento o modelo linear de
desenvolvimento que prega que mais ciência produz mais tecnologia, que por sua
vez produz mais riqueza e mais bem-estar social (BAZZO; LISIGEN; PEREIRA,
2003).
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Pode-se compreender que a ciência passa por um processo de metamorfose
que prega o fim do saber pleno e absoluto e neste sentido alertam para as
consequências deste processo, considerando a multiplicidade dos tempos; o papel
dos indivíduos enquanto atores e espectadores, no que a ciência se afirma cada
vez mais como “humana”; a busca de um modo próprio de desenvolvimento da
ciência que reconheça seu caráter aberto e ainda a não- ruptura, mas um novo
olhar sobre os saberes e práticas já consolidadas.
Se o conhecimento científico deve refletir sobre si mesmo como colocou
Morin (1982), cabe questionar o papel da pesquisa e da produção científica, a sua
capacidade de confrontação, de lidar com o acaso, com o indeterminado e o
aleatório.
É neste contexto, questionando o modelo linear de desenvolvimento, que
surge no fim dos anos 60 e início dos anos 70 os estudos CTS, em contraposição
ao padrão hegemônico de pensamento científico dominante no meio acadêmico.
“Os estudos CTS, ou estudos sociais da ciência e da tecnologia, refletem no âmbito
acadêmico e educativo essa nova percepção da ciência e da tecnologia e de suas
relações com a sociedade” (BAZZO; LISIGEN; PEREIRA, 2003, p.125). Tão logo,
os conteúdos CTS estão relacionados, possibilitando a compreensão do ambiente
natural que está inserido no contexto tecnológico, conforme figura 01.
Figura 01 – Contexto entre CTS e seus ambientes

Fonte: (BAZZO, 2010).

O movimento CTS aparece como alternativa da comunidade acadêmica, com
o intuito de avaliar o modelo linear até então estabelecido e entender a ciência e a
tecnologia como um processo social no qual os valores morais, concepções
religiosas, interesses políticos e econômicos, entre outros, agem de maneira a
formatar as ideias do contexto científico e tecnológico.
Morin (1986 p.02) coloca a importância de se conceber conjuntamente na
construção da ciência a ordem e a desordem, de forma que não prevaleça
exclusivamente um universo determinista, mas tampouco aquele absolutamente
aleatório e sim uma mistura dos dois elementos. “A necessária importância da
desordem é a contrapartida vital do caráter arbitrário e autoritário da ordem”.
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Debates desta natureza tem se tornado cada vez mais comuns na maioria
das instituições de ensino de todo o mundo, reforçando a necessidade de que o
mesmo caminho seja seguido pelas instituições brasileiras (BAZZO, 2010). Desta
forma, importante também se faz ampliar suas perspectivas pelos mais diversos
campos do conhecimento, na análise de suas relações com a ciência e tecnologia e
consequentes implicações.
Os estudos CTS definem hoje um campo de trabalho recente e heterogêneo,
ainda que bem consolidado, de caráter crítico a respeito da tradicional imagem
essencialista da ciência e da tecnologia, e de caráter interdisciplinar por
convergirem nele disciplinas como a filosofia e a história da ciência e da tecnologia,
a sociologia do conhecimento científico, a teoria da educação e a economia da
mudança técnica.
Os estudos CTS buscam compreender a dimensão social da ciência e da
tecnologia, tanto desde o ponto de vista dos seus antecedentes sociais como de
suas consequências sociais e ambientais, ou seja, tanto no que diz respeito aos
fatores de natureza social, política ou econômica que modulam a mudança
científico-tecnológica, como pelo que concerne às repercussões éticas, ambientais
ou culturais dessa mudança (BAZZO; LISIGEN; PEREIRA, 2003).
Desde que o movimento CTS iniciou-se, um dos principais campos de sua
investigação e ação social tem sido o educativo. Nesse campo de investigação,
comumente designado de “enfoque CTS no contexto educativo”, discute-se a
necessidade de renovação na estrutura curricular dos conteúdos, de forma a
colocar a ciência e a tecnologia em novas concepções vinculadas ao contexto social
(PINHEIRO; FOGGIATTO; BAZZO, 2009).
Segundo Bazzo (2010) existe uma grande carência no Brasil de materiais
que reforcem o estudo das dimensões sociais da ciência e da tecnologia, para que
estas não sejam abordadas somente como um aprendizado puramente mecanicista,
mas que reflitam análises de suas consequências e repercussões por parte das
pessoas que as utilizarão. Bazzo; Lisigen; Pereira (2003) com base em estudos
preliminares sobre o tema colocam que a abordagem CTS pode ser trabalhada na
educação por meio dos seguintes formatos:
• Enxerto CTS: consiste na introdução de CTS nos conteúdos das disciplinas
de ciências, no sentido de tornar os estudantes mais conscientes e críticos em
relação às implicações da ciência e da tecnologia;
• Disciplina de CTS: requer a estruturação dos conteúdos das disciplinas de
cunho científico e tecnológico, a partir de CTS ou com orientação CTS, o que pode
ser feito por meio de disciplinas isoladas ou cursos multidisciplinares; e
• CTS Puro: trata-se do ensino do CTS com o conteúdo científico como papel
subordinado.
De acordo com Pinheiro; Foggiatto; Bazzo (2009) nos três formatos
anteriormente citados, cabe ao professor ser o grande articulador para garantir a
mobilização dos saberes, o desenvolvimento do processo e a realização de
projetos. Desta forma os alunos poderão estabelecer conexões entre o
conhecimento adquirido e o pretendido com a finalidade de resolver situaçõesproblema, em consonância com suas condições intelectuais, emocionais e
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contextuais.
Um desenvolvimento científico e tecnológico com responsabilidade social
deve se voltar para as tarefas práticas, não podendo ser dirigido de acordo com os
velhos sistemas econômicos, políticos e moral. Implica ter um nível de
responsabilidade individual e coletiva muito mais acentuado que o dos tempos
anteriores. Por isso, há a necessidade de se proporcionar a toda a população uma
educação científica e tecnológica, pois a ausência de conhecimentos induz à
ausência de responsabilidade (SILVEIRA; PINHEIRO; BAZZO, 2010).

2.3 A Educação Ambiental - EA
Nas últimas décadas temos testemunhado o aparecimento de inúmeros
movimentos em prol do meio ambiente. Em diversos países, programas e
estratégias vêm sendo empreendidas com o intuito de frear a degradação ambiental
e/ou de encontrar novas alternativas para processos de produção e consumo
menos impactantes.
Dentro desse contexto práticas de Educação Ambiental têm sido
intensificadas, tentando sensibilizar e informar as pessoas sobre a realidade
ambiental, bem como mostrar e/ou indicar o papel e a responsabilidade da
sociedade sobre o que ocorre no meio ambiente.
A expansão da Educação Ambiental tem se dado não apenas pelo
crescimento do número de profissionais que tratam do tema, mas também por ter
sido incorporada como componente importante em ações de diversas áreas tais
como saúde, direitos sociais, gestão ambiental em unidades de conservação e setor
industrial, dentre outras.
A Educação Ambiental (EA) é considerada chave para a transformação social
e deve estar presente em todas as esferas educativas. Os debates sobre a temática
têm influenciado a pesquisa científica sobre EA no país e, nesse sentido, Carvalho
et al. (2016) apontam para o crescimento de pesquisas que investigam aspectos de
processos educativos relacionados com a temática ambiental. Pesquisas que
articulam a EA na Educação Profissional e Tecnológica (EPT) são pouco
expressivas, embora o caráter obrigatório da EA no currículo dos cursos técnicos
seja consolidado desde a PNEA (BRASIL, 1999). Inspirado no Documento Base da
Educação Profissional Técnica de nível médio (BRASIL, 2007), Pacheco (2012)
autor defende que a EA é essencial para a formação desses profissionais com
referências críticas de sustentabilidade, para que se tornem educadores ambientais.
Tendo em vista o suposto de que a Educação é um elemento essencial e
legitimado pela sociedade para o desenvolvimento desta ela, a Educação constitui
parte integrante da possibilidade do desencadeamento de uma sociedade
sustentável que supere as falácias da sociedade do consumo exacerbado.
É importante destacar que a Educação Ambiental que assume compromisso
com a emancipação dos sentidos humanos para a compreensão do mundo – e
compreendendo-o, ter condições de transformá-lo – temos chamado Educação
Ambiental Emancipatória (BIGLIARDI; CRUZ, 2012).
A Educação Ambiental no Brasil teve seu início entre os anos de 1960 e 1970
com a participação de movimentos sociais, organizações não-governamentais
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(ONGs) e iniciativas pontuais escolares e de educadores (LIMA, 2009). Farias;
Mazzarino; Oliveira (2013) afirmam que: A educação ambiental surge no Brasil
antes da sua institucionalização pelo governo federal, quando, no início dos anos
70, ocorre a emergência dos movimentos ambientalistas, os quais se unem às lutas
pelas liberdades democráticas. Nos seus primórdios a educação ambiental se
manifesta através da ação isolada de professores, estudantes, escolas,
organizações da sociedade civil, prefeituras municipais e governos estaduais. As
atividades educacionais estavam relacionadas às ações voltadas, principalmente, à
recuperação e conservação do meio ambiente.
À época da instituição da Educação Ambiental, os organismos internacionais
pressionavam para que políticas públicas de caráter ambiental fossem instituídas,
no País. Inicialmente, a Educação Ambiental, no Brasil, esteve subordinada a um
governo desenvolvimentista, tecnocrático e autoritário (LIMA, 2009).
As bases legais da Educação Ambiental no Brasil, mostra-se através da Lei
Federal nº 6938, de 31 de agosto de 1981, que institui a Política Nacional do Meio
Ambiente é um dos mecanismos legais mais antigos que citam a Educação
Ambiental. A referida lei destaca a necessidade de tal educação ser ofertada em
todos os níveis de ensino. Posteriormente, o art. 225 do capítulo VI da Constituição
Brasileira (1988), que trata do Meio Ambiente, dispõe que: “Todos têm direito ao
meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial
à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. Determina-se no
inciso VI do parágrafo 1º do artigo acima citado o seguinte: “promover a educação
ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a
preservação do meio ambiente”.
A Lei Federal nº 9.795, de 27 de abril de 1999, dispõe sobre a educação
ambiental que deve ser seguida por todo território brasileiro. Institui, também, a
Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA). Essa lei foi regulamentada pelo
Decreto nº 4.281 em 25 de junho de 2002.
O art. 1º da lei acima mencionada disserta que: Entendem-se por educação
ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem
valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para
a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia
qualidade de vida e sua sustentabilidade.
O art. 2º da mesma lei exige que a Educação Ambiental seja componente
essencial e permanente da educação nacional, devendo estar incluída em todos os
níveis e modalidades de ensino, de modo articulado, no ensino formal e não formal.
Particularmente, o parágrafo 3o do art. 10 da referida lei dispõe que: “Nos cursos de
formação e especialização técnico-profissional, em todos os níveis, deve ser
incorporado conteúdo que trate da tica ambiental das atividades profissionais a
serem desenvolvidas”.
Assim, segundo Velasco (2012), ao se conceber o meio ambiente, é preciso
fazê-lo levando em consideração o conjunto dos processos abióticos e bióticos e a
influência da ação humana, o que torna este meio ao mesmo tempo condição e
resultado histórico da interação homem-natureza. Isto se dá por intermédio do
trabalho, que é materializado no mínimo, contatando elementos naturais, que
sofrem mudanças conforme muda a cultura na qual estão inseridos. O trabalho
humano, no modo de produção capitalista, é caracterizado pela alienação, uma vez
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que uma minoria, detentora dos meios de produção, passa paulatinamente a se
apropriar de elementos da natureza. Essa prática é considerada normal e adequada
na sociedade industrializada contemporânea, e é sinônima de progresso.
Para se reproduzir é necessário cultivar a alienação dos assalariados, não só
do fruto de seu trabalho, como do próprio trabalho e da própria natureza, que deixa
de ser para ele, fonte de recursos para a sua sobrevivência e materiais para seu
trabalho. Como resultado da exploração exacerbada dos recursos naturais, vão se
acumulando na paisagem, alterações provocadas pela ação humana, nas
características físicas/químicas/ biológicas da atmosfera, litosfera, hidrosfera e na
biosfera, ameaçando à sobrevivência e atividades dos próprios seres humanos,
assim como de espécies contemporâneas a ele, o que passou a denominar-se, de
uma maneira geral, como poluição.
Segundo Braga (2003), poluentes são resíduos gerados pelas atividades
humanas causadoras de alterações indesejáveis no ambiente e estão ligados à
concentração, ou quantidade de resíduos presentes no ar, na água ou no solo.
Apesar dos embates sobre a origem do interesse pela causa ambiental, a
maioria dos estudiosos da área, dentre eles Dias (2004), trabalham com a década
de 1960 do século XX, como marco temporal do movimento ambientalista, enquanto
uma manifestação de interesses de uma parcela da sociedade, portanto um
movimento social.
Sobre movimentos sociais, Gohn, define: Os movimentos sociais constituem
um campo de ação social coletiva, que tem fluxo e refluxo na realidade, cujo
repertório de ações coletivas que os movimentos constroem, demarcam interesses
identidades, subjetividades e projetos de grupos sociais específicos (GOHN, 2010).
Por movimentos sociais, segundo esta mesma autora, podemos designar todas as
ações sociais coletivas de caráter sócio político e cultural, em que a população se
organiza e expressa suas demandas, abrindo a possibilidade da adoção de diversas
estratégias.
Segundo Gohn (2010), os movimentos sociais sempre existiram e
representam, forças sociais organizadas, que aglutinam as pessoas como campo
de atividade e de experimentação social. Eles são fontes, geradoras de criatividade
e inovações socioculturais, ambientais, pela diversidade de situações enfrentadas,
geralmente, expressões de postura progressistas.
Na Conferência do Rio, foram assinados cinco documentos: Declaração do
Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, Convenção sobre Mudanças
Climáticas, a Convenção sobre Biodiversidade, a Carta de Princípios das Florestas
e a Agenda 21 (A21). Além disto, foi criada a Comissão de Desenvolvimento
Sustentável para monitorar e relatar a implantação dos acordos desta Conferência.
Apesar da sua importância histórica em termos operacionais, este evento contribuiu
menos que o esperado para a superação do quadro de degradação ambiental
acumulados nos 20 anos, desde o primeiro evento ocorrido em 1972.
Assim, no embate efetivado, em 1992, no Rio de Janeiro, entre as elites
econômicas e os defensores da causa ambiental, os primeiros continuaram levando
vantagens, o que fez com que o evento, em si, tivesse pouca eficácia para o
enfrentamento dos interesses destas elites. Dez anos após, em 2002, em
Johanesburgo (África do Sul) realizou-se novo evento internacional denominado:
“Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável” (Rio + 10), terceiro macro
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evento ambiental de escala mundial.
Segundo Pelicione (2004), a declaração de Tóquio, pela Comissão Mundial
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, de 27 de fevereiro de 1987, já
recomendava às nações do mundo, na orientação de suas metas e políticas
públicas, a ter como princípios, para atingir o desenvolvimento sustentável: reativar
o crescimento; mudar a qualidade do crescimento; conservar e fortalecer a base de
recursos; garantir níveis populacionais adequados; reorientar tecnologia e
administrar os riscos; integrar o meio ambiente e a economia nos processos
decisórios; reformar as relações econômicas internacionais; revigorar a cooperação
internacional.
Segundo Mangel (1993), o termo desenvolvimento sustentável, mesmo
bastante usado, é de difícil definição, sendo mais recomendável o termo “uso
sustentável”, por tratar-se de um conceito de base mais realista. 189 países e
milhares de representantes de organizações da sociedade civil, a fim de avaliar os
progressos alcançados, fortalecer os acordos firmados na Rio-92 e identificar novas
prioridades de ação. Apesar destes intentos, no evento, elegeu-se a erradicação da
pobreza como tema central em detrimento da discussão de outros temas relativos
ao agravamento dos danos ambientais, para os quais ainda não haviam sido
apontadas soluções. Esta postura tornou evidente a fragilidade do evento, por se
lançar questionamentos sobre a efetividade das decisões destes “grandes” eventos
na resolução dos problemas ambientais.
No Rio de Janeiro, em 2012, foi realizado o quarto macro evento, no contexto
de agravamento da problemática ambiental de uma maneira geral e do aquecimento
global, em específico. Para este evento existia a expectativas de tomada de
decisões efetivas no refreamento dos danos ambientais e o reforço da legitimidade
da prorrogação e atualização das exigências do Tratado de Kyoto, o que
efetivamente não ocorreu, frustrando boa parte dos ambientalistas. A fragilidade dos
resultados obtidos pode ser exemplificada pelo apelido dado ao evento pela
imprensa local na época, “carnaval fora de época”. Apesar da importância histórica
destes eventos, neles, não se conseguiu efetivar as discussões necessárias para o
entendimento da dinâmica da natureza, que contribuísse para a fundamentação
científica e as necessárias decisões políticas. Foram priorizados os interesses de
Estados, representantes sempre fiéis de seu empresariado, o que se constituiu
elemento gerador de tensões tanto nos debates, quanto na definição da pauta a ser
debatida.
Com isso, tornou-se comum fazer concessões e adiar as discussões de
temas polêmicos, a fim de dar fluidez às discussões. Isto contribuiu para o fato de
que, na última década do século XX e primeira década do século XXI,
contraditoriamente, apesar do aumento dos adeptos da causa e o amadurecendo
do movimento, não ocorreu a esperada redução da degradação ambiental. Houve
aumento do consumo e, consequentemente pressão, sobre os recursos naturais.
Neste contexto, no âmbito mundial, observa-se que o chamado movimento
ambientalista vem mostrando crescente integração com outros movimentos sociais,
pois cada vez mais, é perceptível que, por trás da degradação ambiental, estão as
estruturas econômicas globalizadas, o que exige estratégias políticas de
enfrentamento global, para garantir a construção e a consolidação das sociedades
sustentáveis.
A integração dos ambientalistas a outros movimentos sociais mostra-se
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importante, inclusive nas grandes manifestações globais. Este quadro já vem sendo
delineado desde 1999, nos protestos contra a globalização neoliberal, em Seatle
(EUA); a partir de 2001 em Porto Alegre, no Fórum Social Mundial e, mais
recentemente, nas manifestações contra as medidas tomadas pelos governos dos
países, principalmente europeus, no enfrentamento da crise econômica global, que
restringem às conquistas dos trabalhadores. Tais manifestações externam o
inconformismo em relação as condições impostas pelo capitalismo, considerado um
sistema econômico gerador de degradação humana e ambiental.
Segundo Dias (1991), embora o precursor da educação ambiental seja o
escocês Patrick Geddes (1854-1933), por seus escritos em 1889, publicados na
Inglaterra diante dos efeitos da Indústria sobre o ambiente, defendia a necessidade
de alterar a forma de pensar dos cidadãos para alterar sua forma de agir, foi só na
Grã-Bretanha, em 1965, na Conferência de Educação da Universidade de Keele,
que a expressão Educação Ambiental (EA) foi definida como uma educação com
vistas à sensibilização/conscientização das sociedades para as questões
ambientais e conservação do meio ambiente. Neste evento, deliberou-se que a
temática ambiental deveria ser abordada na escola, fazendo parte da educação dos
cidadãos.
Entre as décadas de 1960 e 1970, a prática da educação ambiental era
norteada pelos marcos do naturalismo, que não incorporava o debate político
articulador das questões ambientais às socioeconômicas. Em 1970, a Sociedade
Audubon publicou o livro, “Um Lugar para Viver”, um manual para professores que
incorporava a dimensão ambiental, em várias atividades curriculares e que viria a se
tornar um clássico da literatura sobre EA (Dias, 2004).
Em meados da década de 1970, teve início o despertar para o ambientalismo
atrelado às lutas democráticas, que se manifestava através da prática isolada de
professores, estudantes e escolas, por meio de pequenas ações de organizações
da sociedade civil, ou mesmo, de prefeituras municipais e governos. Neste
contexto, não é de se estranhar que na Conferência das Nações Unidas sobre o
Meio Ambiente Humano (Conferência de Estocolmo), em 1972, a educação
ambiental tenha se constituído em um dos pontos de pauta e a necessidade do seu
desenvolvimento, uma verdadeira unanimidade.
Na Declaração de Estocolmo, é possível encontrar, outra definição mais
clara, onde tem-se que: A educação ambiental é a ação educativa permanente pela
qual a comunidade educativa tem a tomada de consciência de sua realidade global,
do tipo de relações que os homens estabelecem entre si e com a natureza, dos
problemas derivados de ditas relações e suas causas profundas.
A educação pública, a escola e a formação profissional visa compreender os
fatos como produção histórica corresponde reconhecer seu movimento e as
contínuas mudanças (GOMES, 2004). Desta forma, as mudanças podemos citar a
implementação da educação ambiental, como ferramenta de ensino, dentro das
disciplinas escolares. Visando a formação do indivíduo, com foco na visibilidade
ambiental.
A educação profissional como parte desta estrutura que a determina, pode
contribuir para a manutenção ou superação das desigualdades sociais, econômicas,
ambientais e educacionais. Ao se resgatar a história da educação profissional no
Brasil, verifica-se que ela se deu em meio a diferentes e constantes percalços, com
sucessivos governos promovendo reformas da legislação e da organização escolar,
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em grande parte, alheias aos interesses dos trabalhadores, mas em íntima
articulação aos interesses do grande capital (Mendonça, 2005).

4. CONCLUSÃO
Mediante este contexto, é possível evidenciar a importância da educação
profissional e tecnológica, junto a temática de CTS e educação ambiental.
Analisando pelo histórico, é visto que, todas essas questões passaram por períodos
de implementação e adaptação, dentro do espaço da educação. Através da CTS,
vemos a importância de se aplicar o conteúdo dentro do ensino profissional e
tecnológico, atrelado a educação ambiental. Abrindo a vertente para se aplicar
CTSA.
Pelo viés da educação ambiental, é possível salientar que mesmo perante a
temática não tão recente em nosso meio, ainda a muito o que avançar, seja na
aplicabilidade dentro dos conteúdos, quanto a agregar valor no âmbito da educação
profissional e tecnológica.
Diante disso, considera-se que o desenvolvimento da educação ambiental é
um importante instrumento para o enfrentamento destes problemas. Tão logo,
aponta-se para a necessidade de se entender o papel do Estado e suas
responsabilidades, na medida em que isto implica em um modo determinado de
apropriação da natureza e de implementação de políticas públicas para corrigir ou
atenuar os impactos da devastação ambiental, a partir da instituição de estruturas
de poder através dos quais a sociedade em sua interação com os elementos
naturais produz e se reproduz, quando as compreensões de trabalho, educação e
capital se impõem como elementos significativos no entendimento dos avanços e
retrocessos do movimento ambientalista e, nele, a proposta e a prática de educação
ambiental.
Neste sentido, a Educação Ambiental no Brasil, é perceptível aos
profissionais da educação, sua ausência nas práticas educacionais de todos os
níveis e modalidades de ensino, incluindo-se, assim, a Educação Tecnológica. A
junção destas duas vertentes educativas, a ambiental e a tecnológica, mostra-se
essencial para um desenvolvimento tecnológico sustentável.
5. AGRADECIMENTOS
A FATEB – Faculdade de Telêmaco Borba e ao Instituto Federal do Paraná,
campus Telêmaco Borba, pós graduação em Ensino de Ciência e Tecnologia.

REFERÊNCIAS
AMARAL, C. T. do; OLIVEIRA, M. A. M. Educação profissional: um percurso
histórico, até a criação e desenvolvimento dos cursos superiores de tecnologia. In:
IDALGO, F; OLIVEIRA, M. A M.; FIDALGO, N. L. R. (orgs.). Educação profissional e
a lógica das competências. Petrópolis, RJ: Vozes, 2007.

VI Encontro de Pesquisa e X Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 24 e 25 de
outubro de 2019

AMARAL, J. C. S. R; MORAES, M. A. C.; OKUYAMA, F. Y. Um estudo exploratório
nos Institutos Federais e a sua relação com a democratização do acesso, da gestão
da educação e do conhecimento: reflexões iniciais. 2014.
BAZZO W. A. Ciência, Tecnologia e Sociedade: e o contexto da educação
tecnológica. Florianópolis: Editora da UFSC, 2010.
BAZZO, W. A.; LINSINGEN, I. V.; PEREIRA, L. T. V. (Ed). Introdução aos Estudos
CTS (Ciência, Tecnologia e Sociedade). Madrid: OEI, 2003.
BIGLIARDI, R. V.; CRUZ, R. G. O educador no contexto contemporâneo:
apontamentos a partir da educação ambiental emancipatória. Rev.eletrônica Mestr.
Educ. Ambient., v. 28, jan./ jun., 2012.
BERTERO, C. O. Ensino e Pesquisa em Administração. São Paulo: Thomson
Learning, 2006.
BRAGA, Benedito (Org.). Introdução à Engenharia Ambiental. São Paulo: Prentice
Hall, 2003.
CARVALHO, O.F; SOUZA, F.H.M. Formação do docente da educação profissional e
tecnológica no Brasil: um diálogo com as faculdades de educação e o curso de
pedagogia. Educ. soc. Campinas, v.35, nº 128, p.629-996, jul-set 2014.
CIAVATTA, M.; RAMOS, M. Ensino Médio e Educação Profissional no Brasil:
dualidade e fragmentação. Retratos da Escola, v. 5, n. 8, p. 27-41, 2012.
CEREZO, J. A. L. Ciência, Tecnologia e Sociedade: o estado da arte na Europa e
nos Estados Unidos. In: SANTOS, L. W. (Org.). Ciência, Tecnologia e Sociedade: o
desafio da interação. Londrina: IAPAR, 2004.
CIAVATTA, M. A formação de professores para a educação profissional e
tecnológica: perspectiva histórica e desafios contemporâneos. In: CONFERÊNCIA
NACIONAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA, 1., 2007, Brasília.
Anais e deliberações... Brasília: MEC, Secretaria de educação profissional e
tecnológica, 2007, p. 219-237.
DIAS, C. M. S.; GONÇALVES, A. C. G. Práticas educativas no contexto escolar e as
manifestações dos princípios da educação ambiental. Ambiente e Educação, v. 10,
2005, p. 281-300.
DIAS, G. F. Antopoceno: iniciação à temática ambiental. São Paulo: Gaia, 2002.
______. Pegada Ecológica e Sustentabilidade Humana. São Paulo: Gaia, 2002.
______. Educação Ambiental: princípios e práticas. São Paulo: Gaia, 2004
FRIGOTTO, G. Modelos ou modos de produção e educação: dos conflitos às
soluções. Tecnologia educacional. v. 27, n. 147, out./dez. 1999, p. 7-14.

VI Encontro de Pesquisa e X Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 24 e 25 de
outubro de 2019

FRIGOTTO, G.; CIAVATTA, M.; RAMOS, M. A política de educação profissional no
governo Lula: um percurso histórico controvertido. Educ. Soc. v. 26, n.92, out. 2005,
p. 1087-1113.
GARCIA, J. C., A Reforma da Educação Profissional: a dualidade assumida.
Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Educação da PUC Goiás,
2012.
GOHN, M. da G. (Org.). Movimentos Sociais no Início do Século XXI: antigos e
novos atores sociais. 4. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2010.
GUIMARÃES, M. Educação ambiental: no consenso um embate. 5. ed. São Paulo:
Papirus, 2000.
LITLE, P. E. (Org.). Políticas Ambientais no Brasil: análises, instrumentos e
experiências. São Paulo: Peirópolis; Brasília, DF. IIEB, 2003.
LIMA, G. F. C. O discurso da sustentabilidade e suas implicações para a educação.
Ambiente e Sociedade, Campinas, v. 6, n. 2, p. 99-119, 2003.
KUENZER, A. Z. O ensino médio agora é para a vida: entre o pretendido, o dito e o
feito. Educação e sociedade, Campinas, ano XXI, n. 70, abr. 2000, p. 15-39.
KUENZER, A.Z. Ensino Médio e Profissional: as políticas do Estado neoliberal. 3 ed.
São Paulo: Cortez, 2001.
MAGALHÃES, F.P. Gêneros discursivos da esfera empresarial no ensino da
educação profissional: reflexões, análises e possibilidades. Pelotas: 358f. 2011
Dissertação (Mestrado) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.
Universidade Católica de Pelotas.
MANFREDI, S. M. Educação profissional no Brasil. São Paulo: Cortez, 2002.
MANFREDI, S. M. Educação profissional no Brasil. Paco Editorial, 2017.
MANGEL, Marc; HOFMAN, Robert J.; NORSE, Elliot A. Sustainability and Ecological
Research. In: Ecological Application, v. 3, n. 4, p. 573-575, 1993.
MALINOWSKI, B. A teoria funcional. Uma teoria científica da cultura. Rio de Janeiro:
Zahar, 1970.
MENDONÇA, Celma C. Real Significado da Reforma da Educação profissional nos
Anos 1990. In: Mascarenhas Angela C.B. Educação e Trabalho na Sociedade
Capitalista Reprodução e Contraposição. Goiânia, UCG, 2005.
MORIN, E. Ciência com consciência. Lisboa: Europa-América, 1982.
MOTTA, F, C, P. Teoria das Organizações: evolução e crítica. São Paulo: Pioneira
Thomson Learning, 2003.

VI Encontro de Pesquisa e X Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 24 e 25 de
outubro de 2019

MOURA, D. H.; AZEVEDO, M. A. de. Trabalho, educação e desenvolvimento
(in)sustentável: reflexões e fundamentos no horizonte da CONAE 2014. In: a
construção do PNE. Campinas: Mercado de Letras, 2014. cap. 5, p. 143-170.
NICOLINI, A. Qual será o futuro das fábricas de administradores? Revista de
Administração de Empresas. V. 42, no 2, p. 44-54, 2003.
OLIVEIRA, M. R. N. S. Mudanças no mundo do trabalho: acertos e desacertos na
proposta curricular para o ensino médio (Resolução CNE 03/98). In: Diferenças entre
formação técnica e tecnológica. Educação e Sociedade: Revista quadrimestral de
Ciência da Educação/ Campinas: Cedes, 2000.
PAES DE PAULA, A. P.; RODRIGUES, M. A. Pedagogia crítica no ensino da
administração: desafios e possibilidades. Revista de Administração de Empresas. v.
46, edição especial Minas Gerais, p. 10-22, 2006.
PACHECO, E. In: SOUZA, E. C. L.; CASTIONI, R. (Orgs.). Institutos Federais: os
desafios da institucionalização. Brasília: Editora UnB, 2012;
PELICIONI, M. C. F.; PHILIPPI A. Jr. Educação Ambiental: desenvolvimento de
cursos e projetos. São Paulo: Signus, 2002. _____. Trajetória do Movimento
Ambientalista. In: PHILIPPI, Arlindo Jr e outros (org) Curso de Gestão Ambiental.
Barueri/São Paulo: Manole, 2004.
PINHEIRO, N. A. M.; FOGGIATTO, R. M. C.; BAZZO, W. A. O Contexto Científicotecnológico e Social Acerca de uma Abordagem Crítico-reflexiva: perspectiva e
enfoque. Revista Iberoamericana de Educación (online), v.1; p. 49/1, 2009.
REED, M. Teorização organizacional: um campo historicamente contestado. In:
CLEGG, Stewart R.; HARDY, Cynthia; NORD, Walter R. (Orgs.) Handbook de
estudos organizacionais. São Paulo: Atlas, 1998. Vol. 1, p.61-98
SOARES, A. M. D. A política educacional e a formação de técnicos em
agropecuária: movimentos de regulação ou emancipação? Revista Universidade
Rural: série Ciências Humanas, v.26, n.1-2, jan./dez, 2004. p. 132-138.
SILVEIRA, R. M. C. F.; PINHEIRO, N. A. M.; BAZZO, V. A. A Perspectiva Social do
Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Revista de Ensino de Engenharia, v. 29,
n. 1, p. 3- 10, 2010.
VELASCO, S. L. Querer-Poder e os desafios socioambientais do século XXI. In:
RUSCHEINSKY, Aloísio (Org.). Educação Ambiental: abordagens múltiplas. Rio
Grande do Sul: Penso, 2012.

VI Encontro de Pesquisa e X Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 24 e 25 de
outubro de 2019
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REFERENTE AS MUDANÇAS DO MERCADO
WELLINGTON MULLER DE PROENÇA
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Grupo de Trabalho: Recursos Humanos.

RESUMO
O presente trabalho é apresentado como uma reflexão sobre o perfil profissional do
administrador nesse atual contexto socioeconômico, considerando o objetivo 8 da
agenda 2030 da ONU que, visa desenvolver o pleno emprego através de políticas
educacionais e a conscientizar as organizações privadas em capacitar os cidadãos.
Sendo assim, o administrador possuirá um papel fundamental no auxílio do
desenvolvimento das práticas empreendedoras na gestão de toda organização.
Contribuindo com seu conhecimento técnico a novas formas de gerir os processos
administrativos, gerando resultados satisfatório. Os novos profissionais de
administração iniciam no mercado de trabalho com um vasto conhecimento sobre as
teorias de gestão quanto as novas ferramentas tecnológicas, impulsionada pela
indústria 4.0, causando revoluções em várias profissões, com a internet das coisas
muitos processos deixarão de ser realizado por forças humanas que, serão
substituída por robôs, assim surgirão outras atividades a serem exploradas, então
caberá ao administrador do futuro nortear e padronizar essas novas ocupações.
Palavras-chave: Perfil Profissional; Competências; Tecnologias.

RESUMEN
El presente trabajo es presentado una reflexión sobre perfil profesional del
administrador en ese actual contexto socioeconómico, considerando el objetivo 8 de
la agenda 2030 de la ONU que, visa desarrollar el pleno empleo a través de políticas
educacionales y
concienciar las organizaciones privadas en capacitar los
ciudadanos. Siendo así, el administrador poseerá un papel fundamental en el auxilio
del desarrollo de las prácticas emprendedoras en la gestión de toda organización.
Contribuyendo con su conocimiento técnico a nuevas formas de gerir los procesos
de administración empiezan en el mercado de trabajo con un gran conocimiento
tanto sobre las teorías de gestión cuanto las nuevas herramientas tecnológicas,
impulsionada por la industria 4.0, causando revoluciones en varias profesiones, con
la internet, de las cosas muchos procesos dejarán de ser realizado por fuerzas
humanas que, serán sustituida por robots, así surgirá otras actividades para que
sean exploradas, entonces cabrá al administrador del futuro orientar y estandarizar
esas nuevas ocupaciones.
Palabras llave: Perfil Profesional; Competencias; Tecnologias.
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1. INTRODUÇÃO
Segundo pesquisa realizada pelo o INEP (Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas) em 2016, o curso de Administração é o 2° colocado em matriculas em
todo o Brasil, com 710.984 pessoas ingressando na graduação, sendo 55,7%
mulheres e 44,3% homens. Isso demonstra, um alto grau de interesse pela
profissão no Brasil, trazendo uma alta competitividade no mercado de trabalho.
Com as evoluções tecnológicas, foram surgindo novas profissões e novos
métodos de gerenciamento das organizações, criando e adaptando as ferramentas
administrativas, obrigando os profissionais de administração a aperfeiçoarem as
suas competências, nessa nova conjuntura do mercado de trabalho, influenciados
pela
tecnologia.
Aos novos empregados se exige as competências citadas mais a frente neste
trabalho pelos empresários, com o afunilamento da otimização das atividades,
houve um acréscimo no desemprego acirrando ainda mais as disputas por uma
vaga de emprego com isso tornou-se constante a recolocação de profissionais no
mercado de trabalho.
Com essa recolocação está aumentando o número de empresas
especializadas nessa área, se tornando um grande negócio. Para ingressar no
mercado sem experiências, o candidato deve estar muito capacitado e disposto a se
desenvolver, indo ao encontro disso, o problema encontrado pelos acadêmicos é a
inexperiência, competitividade e o afunilamento das profissões, influenciam as
organizações a escolherem pessoas altamente capacitadas, para que os recém
formado tenham alguma chance eles devem estar preparados com seu
conhecimento, habilidade e atitude aprimorado, em prol do seu desenvolvimento.
A inovação e o empreendedorismo tornaram-se constante dentro das
organizações, atualmente as empresas estão cada vez mais exigentes na seleção
de seus profissionais, pois buscam pessoas que possam agregar e colaborar com
seu processo de inovação, sem perder espaço no mercado competitivo. Todo esse
dinamismo tecnológico e modificação comportamental da sociedade (hábitos de
consumo e necessidades humanas) exige uma nova postura do administrador,
entrando em ação com o papel fundamental de gerenciar, dirigir e controlar todos os
recursos (mão-de-obra, equipamentos, matéria prima e ativos financeiros),
desempenhando papéis de gestão em todos os âmbitos das organizações,
buscando ter influência tanto nos fatores internos quanto nos fatores externos das
empresas, gerando resultados positivos em seus processos.
A inovação resultou em pontos benéficos á sociedade, facilitando o
desenvolvimento dos processos, porém, a mesma se tornou um ponto de discussão
sobre a empregabilidade, onde muitas profissões estão deixando de existir, e outras
surgindo. Como todas as profissões a administração também terá que se adaptar
aos
novos
tempos
e
trabalhar
suas
competências.
Tendo este artigo como objetivo geral, verificar o perfil de futuros profissionais
do curso. Com intuito de compreender as competências necessárias para se
destacar na profissão, nessa atual conjuntura, onde há muita concorrência e
pouquíssimas vagas de trabalho.
Os objetivos específicos visam antes de tudo identificar os principais perfis do
mercado profissional; constatar a percepção dos acadêmicos em relação ao
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conhecimento da profissão e verificar o grau das competências dos acadêmicos
frente as principais características do mercado profissional.
2. METODOLOGIA
A metodologia tem como base em um artigo o desenvolvimento de uma
pesquisa em diversos campos da ciência, estabelecendo métodos de estudo cujo
objetivo é aplicar a teoria na prática. Baseando-se em analisar dados e referencial
teórico.
Para Fonseca (2002), métodos constituem de organização e logos é o estudo
sistemático, averiguação, pesquisa, ou seja, é o caminho a ser andado e o estudo
da organização, para que se possa realizar o estudo ou uma pesquisa, ou para
descobrir a própria ciência. Em outras palavras, é o estudo, caminho e instrumentos
que serão utilizados para desenvolver uma pesquisa científica.
A pesquisa tem por base o referencial bibliográfico partindo para a aplicação
de um questionário objetivo, com a finalidade de detectar os perfis dos acadêmicos
de administração. Dessa forma foi classificado da seguinte maneira:
1. Quanto a sua natureza: pesquisa aplicada focando em duas instituições de
ensino superior (presencial e EaD) de Telêmaco Borba-PR.
2. Abordando o problema: pesquisa qualitativa, que visa identificar o perfil
profissional e como os acadêmicos veem a profissão depois de graduados.
Transformando em gráficos os resultados obtidos e interpretando-os e
analisando-os.
3. Quanto ao objetivo: pesquisa exploratória, envolvendo levantamento
bibliográfico, aplicação de questionário e análise de dados em relação ao
objetivo da pesquisa.
Para MARNONI E LAKATOS (2011) na pesquisa qualitativa há um mínimo de
estruturação prévia. Não se admitem regras precisas, como problemas, hipóteses, e
variáveis antecipadas, e as teorias aplicáveis deverão ser empregadas no decorrer
da investigação.

3. DESENVOLVIMENTO

3.1 ADMINISTRAÇÃO NO BRASIL
O ensino superior de administração no Brasil se iniciou em 1952,
compreendendo a importância das instituições de conhecer e estabelecer as
teorias da administração, buscando discussões de quais formas a transmissão e
produção dos saberes administrativos, analisando o surgimento de conflito e
problemas dentro das organizações, processos ineficazes, mão-de-obra
desqualificada e relações interpessoais, absorvendo problemas sociais para dentro,
assim a cultura de cada ambiente influencia as diretrizes de estudos.
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A educação comercial e a educação superior principiaram no Brasil após a
chegada da família real, em 1808. A transferência da capital do império
português para o Rio de Janeiro contribuiu para que a economia brasileira
se tornasse mais complexa, tendo que suprir demandas anteriormente
inexistentes. Ainda em 1808 foi criada a cadeira de Economia Política no
Rio de Janeiro e, no ano seguinte, foram introduzidas Aulas de Comércio
(PELEIAS, SEGRETI, SILVA et al., 2007). Em 1856, as aulas de comércio
foram substituídas pelo Instituto Comercial do Rio de Janeiro, que deu início
ao ensino sistemático de técnicas comerciais no país. Já na segunda
metade do século XIX se discutia o estabelecimento de um curso superior
voltado à administração da coisa pública (COELHO e NICOLINI, 2014).

A educação no pais sobre princípios administrativos, se inicia com a chegada
da família real portuguesa no Brasil, com a transferência de capital do império
português, trouxe vários problemas para economia, dando os primeiros passos á
educação comercial na sociedade. Introduzindo cursos em técnicas comerciais.
Apenas em 1905 foi instituído em instituições públicas, recebendo
conhecimento estatal. Inaugurando suas aulas na Academia de Comercio de Rio de
Janeiro. O curso oferecia o título de técnico, permitindo que os profissionais
formados pudessem ingressar ao ensino superior em áreas especificas.
Compreendendo todo esse contexto a administração constrói toda uma
estrutura, uma cultura profissional se baseando em outras esferas, diversificando
seu campo de conhecimento ás demais áreas como: Psicologia, Sociologia,
Filosofia, Antropologia, Economia, Contabilidade entre outros. Enfim, instituindo a
graduação de superior de Administração em 1952 no Brasil.
As constantes transformações do mercado, acabam abordando novas
concepções de habilidades e competências do profissional, identificando um novo
perfil necessário, preparando os acadêmicos para o mercado de trabalho.
Os administradores profissionais surgem, assim, como resultado de uma
imposição tecnológica. A elaborada e complexa tecnologia das grandes
organizações modernas só pode ser administrada - vale dizer, só podem ser
tomadas decisões sobre suas operações - por administradores profissionais.
Essa é uma condição de. Eficiência, e o que distingue as grandes
organizações modernas, particularmente as empresas, é o fato de para
sobreviverem terem de ser administradas segundo critérios de eficiência.
(PEREIRA, p. 90)

Pereira nos diz que o valor do administrador pode agregar dentro das novas
perspectivas e na sua capacidade de trabalhar com as adversidades do processo
gerencial, sua habilidade de contornar os problemas com eficiência faz com que
ocupem uma posição de poder dentro das organizações.
Analisando o aprimoramento de novas competências, habilidade e, investindo
em seu capital intelecto, para se ter um papel atuante no ambiente de trabalho. As
aptidões são intrínsecos do indivíduo, cada personalidade possui suas
peculiaridades tendo facilidade de desenvolver competências que mais corrobora
com o seu perfil psicológico.
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3.2. COMPETÊNCIAS E HABILIDADES DO ADMINISTRADOR
A habilidade é a capacidade das pessoas em converter as atividades em
resultados positivos, é o impasse que as organizações encontram no mercado de
trabalho atualmente. O saber fazer dos profissionais não estão agradando os
empreendedores, poucos estão se enquadrando no perfil procurado por eles, que
atendam o contexto do CHA. E, por último a atitude, a competência desejada por
todos os líderes, a iniciativa esperada de todo tipo de profissional.
Ser visionário e empreendedor é o termo do momento, em cada palestra,
livros e artigos essa competência é mencionada por todos os autores, com o
avanço social (tecnológico e cultural).
Nesta perspectiva, o conceito de competência é pensado como conjunto de
conhecimentos, habilidades e atitudes (isto é, conjunto de capacidades
humanas) que justificam um alto desempenho, acreditando-se que os
melhores desempenhos estão fundamentados na inteligência e
personalidade das pessoas. Em outras palavras, a competência é percebida
como estoque de recursos, que o indivíduo detém. Embora o foco de
análise seja o indivíduo, a maioria dos autores americanos sinalizam a
importância de se alinharem as competências às necessidades
estabelecidas pelos cargos, ou posições existentes na organizações.
(FLEURY 2001.p.3)

Segundo Fleury, as competências é o conjunto do CHA, onde as capacidades
humanas de desempenhar suas tarefas vem de suas características pessoais de
sua natureza. Cada indivíduo possui diversas capacidades de desenvolver vários
tipos de atividades, isso vem do seu senso comum adquirido ao longo de suas
experiências, contraindo competências práticas, transformando em estoques de
recursos que, as pessoas possuem. Assim, se deve ampliar seu conhecimento
crítico se fundamentando as necessidades estabelecidas pela profissão escolhida,
executando um alto desempenho nas atividades, o perfil proativo e inovador,
focando essencialmente nas questões comportamentais que envolvem lideranças,
relacionamentos interpessoais, inteligência emocional e as competências.
Nesta era da troca de informações e o compartilhamento de conhecimento, a
ascensão de nova profissão, de mercados o surgimento de produtos e serviços e o
fim, consequentemente, das mesmas.
A tecnologia desde os anos 50 com o advento da chamada terceira revolução
industrial, vem controlando e dominando toda a sociedade, transformando o ser
humano em suas marionetes, determinando o que as pessoas devem ou não fazer.
Automação das máquinas, computadores, internet, desenvolvendo a interação com
a humanidade, promovendo revoluções nas relações, hábitos de consumo e dando
eficiência nos processos, aprimorando os serviços.
No decorrer da década de 2000, surge a quarta revolução industrial,
conhecida como indústria 4.0 ou a internet das coisas que, conecta virtualmente os
objetos, permitindo que coletam, armazenam e transmitem dados (serviços) para os
Smartphones, notebooks e aplicativos para interação entre as pessoas.
Ser competente não significa ter diploma, mas ter domínio sobre algum
campo do saber. Quanto mais vasto este campo, melhor. Estamos numa
onda, chamada de terceira, em que a sociedade está priorizando o
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conhecimento. Importante notar que não se trata, apenas, de informação:
trata-se de conhecimento. As oportunidades nessa sociedade são
oferecidas em mercados extremamente competitivos, e os competentes
terão emprego com maior facilidade ou se reempregarão mais depressa.
(WERNECK 2003. P, 125)

Werneck compreende que o grande diferencial do profissional no sec. XXI é o
conhecimento, transformando o diploma em um objeto secundário, compreender e
dominar o campo do saber e, quanto mais amplo for este campo, mais
oportunidades aparecerão para esse profissional. A competitividade no globo está
muito acirrada, cabe as pessoas praticarem a disseminação do conhecimento,
aprendendo e melhorando a sua performance e se atualizando, em busca, de
sempre melhorar sua colocação no mercado.
A indústria 4.0 traz em sua essência a conectividade no ambiente de toda a
organização, percorrendo desde a produção inicial, os sistemas logísticos, indo aos
departamentos de vendas e compras, máquinas e sistemas irão conversar entre si
com ferramentas, equipamentos e pessoas. Tudo dentro de um espaço digital,
transferindo informações de um dispositivo para outro, máquinas poderão tomar
decisões para melhorar o desempenho produtivo, assim reduzindo custos.
A versatilidade e agilidade das informações que são geradas na
contemporaneidade possibilita a criação, modificação e o aperfeiçoamento de
produtos, serviços e ferramentas no auxílio de desenvolvimento estratégico em
ações positivas de uma organização. Big data, Internet das coisas e a Inteligência
Artificial.
Com a união das capacidades produtivas e as tecnologias surgem novos
métodos e modelos de negócios e serviços para atender novas necessidades e
demandas dos consumidores cada vez mais exigentes, buscando solucionar os
problemas caracterizados por redes e cooperação entre os parceiros de negócios.
(JUNIOR e SATURADO, 2018).
Os profissionais do presente e do futuro devem aperfeiçoar suas
competências para saberem trabalhar com as tecnologias futuras, suas
qualificações irão passar por várias transformações.
Schwab (2016), uma das referências mundiais no assunto para a quarta
revolução industrial, ressaltou que no futuro o talento das forças de trabalho
se sobressairá ao capital, representando fator crítico de produção.
Davenport e Prusak (1998) e Teixeira Filho (2000), afirmaram que a
verdadeira vantagem competitiva está na capacidade e na velocidade do
aprendizado das pessoas nas organizações, logo, a gestão do capital
intelectual faz-se necessária

Entende-se que, o mercado de trabalho futuramente focará ainda mais no
talento das pessoas, o capital intelecto será o grande diferencial no fator crítico da
produção. Máquinas e robôs armazenam e produzem em altíssima velocidade.
Porém necessitam de pessoas capacitadas para operá-las e orientá-las o que deve
produzir.
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3.3 COMPETÊNCIAS
3.3.1 INTELIGÊNCIA EMOCIONAL
O sec. XXI trouxe vários avanços com a humanidade entre elas a
possibilidade das pessoas terem mais “autonomia” em suas vias de serem livres e
escolherem o que é melhor para cada um. Essa conjuntura empregada na
sociedade traz muita positividade, mas ela possui seus defeitos onde se tem muita
informação e vários caminhos a ser perseguido transformando a cabeça de uma
pessoa em muita ansiedade por ter muitos caminhos e não saber por onde
começar.
É muito difícil que uma pessoa desses tempos de mudança não tenha
alguma depressão, algum desejo de suicídio, algum nervosismo ou
insegurança. Quem não enfrenta essas coisas não vive o seu tempo.
(Werneck, p 91)

Werneck compreende que, as exigências dos novos tempos traz todo tipo de
insegurança, e para enfrentar as pressões do mundo moderno é necessário
desenvolver a habilidade da inteligência emocional demonstrando um equilíbrio nas
soluções de seus problemas, aprimorando essa competência o profissional do sec.
XXI irá saber se comportar, gerir suas emoções e conseguirá conquistar a
credibilidade dentro da empresa de seus superiores e equipe de trabalho.
3.3.2 PODER DE NEGOCIAÇÃO
Antes de negociar é fundamental a preparação. Na preparação você vai
analisar a abordagem mais aplicável, as possíveis objeções e outros fatores
importantes. Em alguns casos, você é pego de surpresa numa negociação e não
tem tempo para se preparar.
Saber negociar é uma arte que nem todos dominam, mas é fundamental
para o sucesso profissional, pois no nosso dia a dia temos de negociar a
todo tempo. (BATISTA, p94)

Batista nos mostra a importância de estar preparado em qualquer tipo de
ocasião, sem ser pego de surpresa em uma negociação. Lidar com as adversidades
se trata de negociar pontos que se divergem por várias visões e ter o jogo de
cintura e uma boa conduta é essencial para passar confiança nas suas ideias.
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3.3.3 FLEXIBILIDADE
Ser flexível é uma das competências para o profissional do futuro, com o
dinamismo do mercado pela a influência da tecnologia, com mudanças estratégicas
e as necessidades dos clientes mudando todo tempo.
Que o profissional do mundo moderno não precisa ser apenas um excelente
profissional técnico na área em que atua, com habilidades para a execução dos
seus serviços dentro da empresa, mas deve ser uma pessoa sociável, que se dê
bem com os outros profissionais da equipe, evitando assim problemas
desnecessários que venham a denegri-lo e granjeando o respeito dos demais
membros da sua equipe.
É importante que todos nós tenhamos em mente que não estamos certos o
tempo todo e nem tampouco precisamos fazer valer perante os outros as
nossas próprias ideias a todo o momento. (BATISTA, p24)

Batista, conclui a importância da socialização dentro de uma equipe, é natural
a dificuldade de um indivíduo dentro de ambiente desconhecido, onde se encontram
vários tipos de personalidades, culturas etc. Tendo a empatia como o fator
primordial para que escolham ter por perto pessoas que tenham mais haver com o
seu perfil sociável.
3.3.4 LIDERANÇA
Liderar é assumir responsabilidade, passar confiança e transparência aos
liderados, possuir uma comunicação clara e desenvolver pessoas. Os líderes
agregam em toda parte, sustentando todas as bases da estrutura de uma equipe.
Diante dos problemas que surgem é que os verdadeiros líderes se
destacam, pois quando todos estão desnorteados, o líder é capaz de
enxergar além do óbvio, encontrando soluções no inexplicável e com muita
calma direcionar as pessoas para o lado certo, muitas vezes motivando-as a
encontrarem por si só a solução para os problemas. (BATISTA, p81)

O autor afirma que o verdadeiro líder se destaca no momento de dificuldade,
pois ele terá controle emocional e, com isso conseguirá visualizar os problemas e
encontrar soluções, essa característica dá conforto a sua equipe e todos terão
desempenhos positivos.
3.3.5 EMPREENDEDOR
O profissional empreendedor tem duas competências magicas no mundo
corporativo inovação e criatividade, é necessário sempre com os recursos limitados
que toda organização se encontra é fazer mais com menos, com objetivo de
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minimizar os custos e maximizar o máximo de lucro, oferecendo o melhor serviço
com baixos custo o tempo todo, a criatividade e inovação explora novas ideias sem
medo errar.
É comum que muitos profissionais têm dificuldades para se adaptar a essa
nova realidade, primeiro porque o empreendedorismo exige muita disciplina
pessoal, pois ser profissional empresário não é sinônimo de trabalho fácil
como alguns imaginam. Ao invés disso, pode significar trabalho árduo.
(BATISTA, p104).

A citação nos aponta o quão importante o profissional empreendedor enxerga
as melhorias de adapta- se ás novas realidades no mercado. Mas, não basta ser
criativo e inovador, o profissional tem de ser disciplinado, pois para a ideia se
concretizar é necessário muito trabalho, estudo e qualificações, muitas consumindo
mentalmente a pessoa, por isso equilíbrio em todas as partes é fundamental para
fluir o projeto.
3.3.6 TRABALHO EM EQUIPE
As organizações entenderam que a forma mais eficiente de ter sucesso em
seus projetos é ter uma equipes capacitadas, que o recurso cognitivo de seus
colaboradores é extremamente importante nesse atual momento de mudanças
repentinas do mercado.
Nem todos os profissionais conseguem se ambientalizar com as equipes ou
organizações a quem pertencem. Podem ter problemas com os demais
membros da equipe, de adaptação à cultura, ao ambiente ou outros fatores.
(BATISTA, p25).

Conclui-se na citação que é importante evitar o defeito da não adaptação no
ambiente e na cultura da empresa, pois as relações são extremamente positivas
para dividir experiências e conhecimentos, assim todas as partes terão ganhos
positivos.
3.4 RESULTADOS
O questionário aplicado no estudo de caso, tem como intuito obter as
respostas sobre os perfis dos acadêmicos, tendo como base a fundamentação
teórica, para a criação das perguntas, sendo elas objetivas de cunho qualitativo.
Questionário encontra-se no apêndice deste artigo.
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Figura 1- Resultado primeira questão

Fonte: Wellington Muller de Proença (2019).
Notamos com a primeira pergunta que estava relacionada ao gênero, a
maioria dos acadêmicos do curso de Administração é do sexo feminino.
Demonstrando o maior interesse das mulheres pela profissão. Indo de encontro
com a pesquisa do INEP citada no início deste trabalho. Analisando a pesquisa, a
uma predominância feminina referente a atividades de gestão.
Como a Administração engloba todas as camadas das organizações é
necessário muita análise, organização e compreensão para tornar eficaz o
desempenho das atividades desde o seu início até o final. E as mulheres por
possuírem um perfil mais agregador, sensíveis a sua maneira, conseguem captar os
detalhes mínimos que aos olhos dos homens muitas vezes passam desapercebido.
Figura 2 – Resultado segunda questão

Fonte: Wellington Muller de Proença (2019).
Notamos que 52% dos entrevistados não participam de cursos e seminários
da área tanto dentro da instituição quanto fora, não entramos nos porquês de não
haver o interesse dos alunos, assim muitos que responderam, não participar dos
cursos de extensão, podem estar passando dificuldades financeiras, problemas
pessoais, residir em outro município, trabalhando, enfim são muitos fatores que
influenciam a não participação. Por outro lado 48% dos entrevistados, responderam
que participam das atividades extra curriculares das instituições, sendo um saldo
positivo para ocupação de administrador, pois possuirá novos profissionais mais
preparados no mercado de trabalho, valorizando a profissão.
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Figura 3 – Resultado terceira questão

Fonte: Wellington Muller de Proença (2019).
A resposta foi unanime de que querem assim que terminarem a graduação,
seguir para uma especialização. Havendo interesse na sua capacitação profissional,
entendendo a importância de se manterem sempre atualizados com o dinamismo
do mercado.
Atualmente e num futuro bem próximo, o mercado de trabalho irá afunilar cada
vez mais as atividades de produção, em todos os segmentos. Como apresentado
no desenvolvimento da pesquisa, e sendo demonstrado pela história da
humanidade, novas profissões surgem e outras são extintas. Com o advento da
tecnologia no mundo dos negócios, não há espaço para surgir uma nova inovação
que possa aniquilar essa predominância. Então, para se manter em destaque no
mercado de trabalho, deve haver muita captação e disposição em querer aprender.
Sendo positivo os resultados da pesquisa, apresentando o interesse dos
entrevistado em continuar se especializando depois da graduação.
Figura 4 – Resultado quarta questão

Fonte: Wellington Muller de Proença (2019).
Referente a liderança, notamos que, 71% dos entrevistados acreditam terem
a características de um líder. Assim, com as ferramentas adequadas e com as
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capacitações, obterão desempenho positivos no trabalho.
No momento da aplicação, um acadêmico comentou que: “É muito difícil
responder se você possui características de um líder, por que cada pessoa assimila
da sua maneira as coisas”. Faz sentido, pois existem pessoas com mais iniciativa,
outras menos, umas mais comunicativas, outras sendo mais introspectivas entre
outros tipos de comportamento.
Cada indivíduo possui peculiaridades, e não se deve confrontar sua natureza e
sim adaptá-la nas situações que vivenciará, para poder se sair da melhor maneira
das situações que irá passar.
Um aspecto da personalidade de liderança é que a pessoa tem disposição de
querer resolver alguma ocorrência e contundente nas suas opiniões, já possui
características de um líder.
O resultado foi positivo, pois em sua maioria os entrevistados afirmaram
possuir características de um líder. Em que, a tomada de decisão e o poder de
negociação é fundamental no dia a dia das organizações.
Figura 5 – Resultado quinta questão

Fonte: Wellington Muller de Proença (2019).
Para se ter uma gestão eficiente dentro de uma empresa, a organização é um
dos pilares, para que o processo flua de forma eficaz. A pesquisa nos mostra que a
maioria dos entrevistados, 79% afirmam serem organizados no que diz respeito a
realização de suas atividades.
A organização faz parte do dia a dia das pessoas, e não é diferente em um
ambiente de trabalho, já que para desenvolver um projeto, concluir uma atividade e
negociar com a equipe de trabalho ou fornecedores, é necessário se organizar para
que tudo ocorra bem e que os resultados sejam os esperados, sem percas.
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Figura 6 – Resultado sexta questão

Fonte: Wellington Muller de Proença (2019).
Atualmente, com os rumos tecnológicos que todo mercado está percorrendo,
a alta concorrência e com a qualidade sendo foco em todos os processos e, não só
no produto final é necessário ter funcionários altamente qualificados para
desempenhar as atividades. A pesquisa nos mostra que, 55% dos entrevistados
acreditam possuir o perfil empreendedor que consiste em tomar iniciativa de criar e
procurar uma solução para os problemas, identificar as oportunidades e transformálas em resultados positivos.
O empreendedorismo transforma uma ideia em novo serviço ou em um novo
produto, criando processos sistemáticos, em uma gestão eficaz obtendo no
resultado final uma inovação. O dinamismo do mercado, obriga as organizações a
inovarem todos os dias, para não ficar defasado.
Figura 7- Resposta sétima questão

Fonte: Wellington Muller de Proença (2019).
O Trabalho em equipe possibilita o conhecimento e a interação social ao se
dedicar na realização de tarefas e/ou projetos.
As empresas buscam equipes qualificadas com intuito de atingir seus
objetivos. Por isso, a troca de conhecimento e compartilhamento de informações é
essencial no trabalho em equipe. O profissional que tiver dificuldade em ouvir,
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transmitir informações e contribuir para ajudar o colega, terá objeção no mercado de
trabalho.
A pesquisa apresenta que 93% dos acadêmicos se diz capaz de transmitir
informações no trabalho em equipe e se fazer entender. A colaboração é a base
para se trabalhar em uma equipe, sendo compreensível e democrático, procurando
entender todos os lados, esse é o caminho indicado na relação de uma equipe de
trabalho. O conflito e a inflexibilidade de lidar com discordâncias tornam o ambiente
ruim, e sendo assim as relações começam a se desgastar e não terá resultados
positivos no processo de criação, desenvolvimento e conclusão de um projeto ou
atividade.
Figura 8 – Resposta oitava questão

Fonte: Wellington Muller de Proença (2019).
Poder de negociação está diretamente ligada a vida das pessoas, tanto no
aspecto acadêmico, profissional e pessoal. Assim, para se chegar ao objetivo da
negociação é necessário uma comunicação exemplar que seja clara e coesa, sem
deixar arestas no acordo realizado.
A pesquisa demonstra que, 77% sabem se comunicar bem e com clareza,
podendo desempenharem bons negócios.
A comunicação e a integração em uma organização é fundamental em todos
os públicos, internos e externos, aumentando assim o seu network, buscando novas
informações, participando de discussões com toda a comunidade, facilitará o
envolvimento de projetos e consequentemente será bem sucedido.
Figura 9 – Resposta nona questão

Fonte: Wellington Muller de Proença (2019).
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Referente as tecnologias, 31% dos acadêmicos entrevistados não estão
conectadas com as inovações tecnológicas, sendo assim, dificilmente saberão
utilizá-las de forma clara e absoluta.
E o resultado disso é que ficaram com defasagem no curriculum. Por outro
lado, 69% dos entrevistados estão se atualizando com as novas ferramentas
tecnológicas que vem surgindo a todo momento. Sendo capaz de se destacar no
mercado de trabalho.
Se atualizar de todas as formas ajudará no desempenho no mercado de
trabalho, não só academicamente, mas em uma leitura de um artigo de revista,
matéria de jornal, assistir uma entrevista de um especialista em determinada área,
já procurando se atualizar, toda forma de adquirir conhecimento é agregador em
suas competências. E, como atualmente a tecnologia é base para quase tudo, é
essencial se manter atualizado.
3.5 ANÁLISE DE DADOS
Para essa análise de dados, foram entrevistados 84 acadêmicos de 2
instituições de ensino superior da região de Telêmaco Borba, não sendo autorizada
a divulgação dos nomes. Foi realizada no decorrer do mês de agosto de 2019.
Sendo aplicado o questionário no 4° 6° e 8° períodos de administração, todos os
acadêmicos foram receptivos e participativos.
O questionário aplicado foi objetivo, com respostas sim ou não. Contendo 8
perguntas referentes ao perfil profissional.
A pesquisa de campo realizada foi de cunho qualitativo. Oliveira descreve que:
Nas pesquisas de abordagem qualitativa, dentre os mais importantes
instrumentais ou técnicas de pesquisas que ajudam a desvendar os
fenômenos e fatos, destacam-se: observações, histórias de vida,
questionários e entrevista semiestruturada, a qual facilita a comunicação
quando a obtenção de dados qualitativos (Oliveira, 2007, p.78)

Foi identificado os perfis dos acadêmicos do curso de administração, através
de pesquisas bibliográficas, onde os autores refletem as mudanças
comportamentais da sociedade, refletindo diretamente no mercado de trabalho, com
as influências da tecnologia e automação no processo produtivo.
Baseando-se no referencial teórico foi constatado quais as competências
exigidas no mercado de trabalho sendo esse questionamento o problema abordado
pelo trabalho, ligado a isso temos a concorrência que se encontra na área, as
transformações sociais, profissões perdendo espaços, profissionais com vasta
experiência sendo demitido, disputando uma vaga com novos profissionais.
Todas as profissões estão passando por essa revolução e, o administrador
deve se adaptar a esse novo modelo, além de buscar uma vaga, o mesmo
precisará nortear os processos, ferramentas e equipes de trabalhos, tendo essas
informações em mente esse trabalho teve como o intuito de encontrar quais
competências o profissional de administração necessitará para ter um bom
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desempenho em sua carreira.
O questionário aplicado com os acadêmicos, obteve resultado positivo, onde
os mesmos demonstraram que estão dispostos em se desenvolver depois que se
graduarem, se atualizando e estando atento as novas tecnologias.

4. CONCLUSÃO
Com fim desse trabalho pode-se dizer que os objetivos e a problemática
encontrada durante o esboço do trabalho foram atingidos. Os acadêmicos
entrevistados demonstraram em suas respostas o interesse em se desenvolver
profissionalmente depois de se graduar, vivenciando as experiências acadêmicas,
os mesmos enfrentam várias situações que são desafiadoras no ambiente de
trabalho.
As questões propostas se baseiam nas pesquisas bibliográficas realizadas,
onde os estudos conduzem quais as perspectivas do mercado de trabalho
atualmente e futuramente propondo aos profissionais meios de como encaminhar a
sua careira, que tipo de competências devem ser desenvolvidas e que são
recrutadas pelas empresas.
O perfil profissional apresenta características de cada pessoa e cada cargo,
assim exigindo conhecimento, habilidade e atitude, formando assim um profissional
capaz de produzir as atividades previstas pelas as organizações.
Conclui-se que os acadêmicos em sua grande maioria estão preparados para
os desafios do mercado de trabalho. Estão interessados em atualizar seus
conhecimentos e de novas competências técnicas em suas carreiras, favorecendo a
obtenção de mais qualidade no seu perfil.
Pessoalmente, desenvolvendo este trabalho despertou-me o interesse em
aprofundar os meus conhecimentos e formação especifica em diversas áreas do
conhecimento, buscando me atualizar constantemente, estando capacitado a toda
mudança do mercado.
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RESUMO

O presente projeto de pesquisa tem como objetivo divulgar o método da Empresa
Ecore Brasil, uma empresa nacional pioneira na América do Sul, seu foco consiste
em reduzir os custos do consumo de tubetes nas indústrias de papel e papelão, bem
como a reciclagem dos mesmos de maneira ecologicamente eficiente e correta. O
projeto de pesquisa avalia o processo de otimização e reciclagem, através de
emendas dos tubetes usados, resgatando as condições qualitativas originais dos
mesmos. A intenção deste projeto de pesquisa é expor a importância da proposta de
recuperação de todo e qualquer tubete hoje descartado como aparas nas fábricas de
papel. E a proposta de atuar dentro da cadeia dos produtos vendidos, coletando-os
após o consumo do papel, recuperando-os e devolvendo-os às fábricas, além de
resgatar as condições originais dos tubetes, sem restrições qualitativas, com custo
muito inferior aos tubetes novos. A pesquisa realizada é de natureza qualitativa e
exploratória. Quando a proposta foi levantada, o sentido é saber se realmente esse
material recuperado, tem as mesmas condições de competir no mesmo nível com
um produto novo. Ao analisarmos e compararmos o processo na fabricação do
tubete novo, sabemos que envolve muito mais mão de obra e geração de resíduos,
e com isso um diferencial no tubete reciclado, pois o mesmo será por completo
recuperado, e seus resíduos gerados serão em menor quantidade sendo possível
sua total reutilização.

Palavras-chave: Tubetes, Otimização, Processo, Reciclagem.
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ABSTRACT
This research project aims to disseminate the method of Ecore Brasil, a national
pioneer company in South America, its focus is to reduce the costs of consumption of
cores in the paper and cardboard industries, as well as the recycling of them in an
ecologically efficient and correct way. The research project evaluates the process of
optimization and recycling, making joint of the used cores, restoring their original
qualitative conditions. The intention of this research project is to expose the
importance of the proposal of recycling of any and all core discarded today as scrap
in the paper mills. And the proposal to act within the chain of the sold products,
collecting them after the consumption of paper, recycling them and returning them to
the paper mills, as well as restoring the original condition of the cores, without
qualitative restrictions, at a much lower cost than the new cores. The research is
qualitative and exploratory. When the proposal was raised, the point is whether this
recovered material has really the same conditions to compete on the same level with
a new product. By analyzing and comparing the process in the manufacture of the
new core, we know that they involve much more labor and waste generation, and
thus a differential in the recycled core, because it will be completely restored and its
waste amount will be smaller, being also recycled.
Key-words: Tubes, Optimization, Process, Recycling.

1. INTRODUÇÃO
Há pouco tempo, no Brasil, a forma que o descarte de resíduos pós-consumo
era realizado, se tornava mais uma responsabilidade dos encargos do governo, além
dos impostos pela pressão da sustentabilidade.
Atualmente, esse conceito está mudando por diversas razões: Degradação
Ambiental, escassez de recursos naturais, sustentabilidade, e leis mais severas para
os processos produtivos das empresas. A promulgação da Lei Federal
Nº12.305/2010, chamada “Política Nacional de Resíduos Sólidos” (PNRS) fortalece
a demanda por soluções e indica como deve ser feita a destinação ambientalmente
adequada de resíduos sólidos e reciclagem e tratamento de lixo, como usinas de
biogás e de compostagem.
Os ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) fazem parte da Agenda
2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Esta agenda foi adotada em 2015 pelos
chefes de Estado, governo e altos representantes da Organização das Nações
Unidas (ONU) e, propõe uma ação mundial coordenada entre os governos, as
empresas, a academia e a sociedade civil para alcançar os 17 ODS e suas 169
metas, de forma a erradicar a pobreza e promover vida digna para todos.
A Organização
WWF define
desenvolvimento
sustentável
como
sendo
desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual sem
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comprometer a capacidade das futuras gerações de satisfazerem as suas próprias
necessidades.
Em outros termos, significa obter crescimento econômico sem esgotar os
recursos naturais para o futuro.
Com o consumo ativo a que aderimos no nosso dia-a-dia, é certo que a
produção de lixo se torna demasiado, sendo que 32% deste material desperdiçado é
reciclável e poderia ser reinserido na cadeia produtiva conforme Calderoni (2003).
A Ecore Brasil possui equipamento de tecnologia Core Link (Suécia),
fabricada sob licença pela IMAI Equipamentos Industriais e que opera sob patente
de equipamentos e processo, e sua finalidade é realizar a recuperação dos tubetes
de maneira eficiente, evitando retrabalhos, perdas no processo e sem emitir gases
poluentes pelo sistema de secagem.
Diante do exposto acima, o problema de pesquisa nos remete a trabalhar e
pesquisar a questão: Quais os benefícios do uso do equipamento e como é possível
evidenciar ganhos e vantagens ambientais, mediante ao método de trabalho
utilizando o modelo de recuperação e equipamento?
De uma maneira inovadora, desafiante e sobretudo uma oportunidade no
mercado, a Ecore desenvolve uma solução de logística reversa, onde seu produto
principal se obtém na compra de tubetes desclassificados após o uso industrial,
destinados muitas vezes como resíduo, sendo totalmente possível ser resgatados e
reutilizados com as suas condições qualitativas originais.
O presente artigo tem como objetivo geral identificar se o material recuperado
tem as vantagens econômicas, responsabilidades sustentáveis, considerando a
qualidade e o mercado para esse produto.

2. METODOLOGIA
Este projeto foi elaborado com base em pesquisas bibliográficas e de
levantamento utilizando técnicas, metodologias e projetos para a precisão das
informações apresentadas através de pesquisas, proporcionando maior
conhecimento sobre o assunto, aprofundamento da teoria em documentos já
existentes. Emprega-se a metodologia qualitativa utilizando os dados coletados.
Do ponto de vista dos objetivos, o projeto é descritivo e explicativo, e a sua natureza
é de pesquisa básica e aplicada.
Segundo Lakatos e Marconi (2002, p.71) a pesquisa bibliográfica trata-se do
levantamento, seleção e documentação de toda bibliografia já publicada sobre o
assunto que está sendo pesquisados, em livros, revistas, jornais, boletins,
monografias, teses, dissertações, material cartográfico, com o objetivo de colocar o
pesquisador em contato direto com todo material já escrito sobre o mesmo.
Quanto à natureza de pesquisa básica, segundo Lakatos e Marconi (2002, p.
20), pesquisa básica pura ou fundamental é aquela que procura o progresso
científico, a ampliação de conhecimentos teóricos, sem a preocupação de utilizá-los
na prática. É a pesquisa formal, tendo em vista generalizações, princípios, leis. Tem
por meta o conhecimento pelo conhecimento.
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A abordagem do projeto é qualitativa, descritiva e exploratória, segundo Gil
(2002) objetivo primordial à descrição das características de determinada população
ou fenômeno ou, então, o estabelecimento em relações entre variáveis.

3. DESENVOLVIMENTO
Nos tempos atuais, a Administração da Produção segundo Junior (2012, p. 18-20)
tem o objetivo de organizar a forma com que as empresas geram os produtos e
serviços utilizando da melhor forma seus recursos disponíveis (homens, máquinas,
tecnologia etc.).
Ainda de acordo com o autor um sistema de produção é composto por um processo,
e processo por sua vez é uma atividade ou um conjunto de atividades que parte de
um ou mais insumos (matéria-prima – entradas) e transforma-os em produtos ou
serviços que são entregues aos clientes.
Antes mesmo do surgimento dos termos “gestão”, “administração” ou “engenharia de
produção”, o homem já organizava seus produtos e procurava prestar seus serviços
da melhor forma possível. Segundo Rentes (2011, p. 37 - 40), um dos registros mais
antigos sobre administração da produção são dos Monges sumérios em 5000 A.C,
onde os mesmos contabilizavam os estoques, empréstimos e impostos decorrentes
de suas transações comerciais.
A partir da Revolução Industrial dos séculos XIII e XIX, surge à criação de fábricas,
utilização intensiva de máquinas, os primeiros movimentos dos trabalhadores contra
as condições de trabalho e a noção que o poderio econômico e político ligavam-se à
capacidade de produção. (MOREIRA, 2012, p. 4).
Conforme o mundo foi se desenvolvendo e com isso evoluindo, os recursos naturais
ficaram cada vez mais escassos e junto veio a preocupação de como se tornar mais
longo e menos agressivo à sociedade e ao meio ambiente, então, através da
necessidade houve a preocupação de se planejar e se programar para distribuir
maneiras de prevenção ambiental e equilíbrio social para a humanidade. Para que
se obtenha um parâmetro significativo de equilíbrio, houve a intervenção das ODS
que preveem ações mundiais, que podem ser divididas em quatro grandes áreas,
sendo elas:
Social: Relacionada às necessidades humanas, de saúde, educação,
melhoria da qualidade de vida e justiça.
Ambiental: Trata da preservação e conservação do meio ambiente, com
ações que vão da reversão do desmatamento, proteção das florestas e da
biodiversidade, combate à desertificação, uso sustentável dos oceanos e recursos
marinhos até a adoção de medidas efetivas contra mudanças climáticas.
Econômica: Aborda o uso e o esgotamento dos recursos naturais, a produção
de resíduos, o consumo de energia, entre outros.
Institucional: Diz respeito às capacidades de colocar em prática os objetivos
do desenvolvimento Sustentável em ação.
A Estratégia ODS é uma coalizão que reúne organizações representativas da
sociedade civil, do setor privado, de governos locais e da academia com o propósito

EPIC 2019 - VI Encontro de Pesquisa e IX Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR,
outubro de 2019

de ampliar e qualificar o debate, além de propor meios para a implementação efetiva
da agenda.

3.1 GESTÃO DA PRODUÇÃO
A Administração da Produção ou Administração de operações é a função
administrativa responsável pelo estudo e pelo desenvolvimento de técnicas de
gestão da produção de bens e serviços.
Segundo Slack (1996, p.34) a produção é a função central das organizações
já que é aquela que vai se incumbir de alcançar o objetivo principal da empresa, ou
seja, sua razão de existir.
3.2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL – ODS
3.2.1 A Agenda 2030 e o desenvolvimento sustentável nas empresas
Em setembro de 2015, representantes dos 193 Estados-membros da ONU se
reuniram em Nova York e reconheceram que a erradicação da pobreza em todas as
suas formas e dimensões, incluindo a pobreza extrema, é o maior desafio global e
um requisito indispensável para o desenvolvimento sustentável.
Ao adotarem o documento “Transformando o Nosso Mundo: A Agenda 2030
para o Desenvolvimento Sustentável” (A/70/L.1), os países comprometeram-se a
tomar medidas ousadas e transformadoras para promover o desenvolvimento
sustentável nos próximos 15 anos sem deixar ninguém para trás.
A Agenda 2030 é um plano de ação para as pessoas, o planeta e a
prosperidade, que busca fortalecer a paz universal. O plano indica 17 Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável, os ODS, e 169 metas, para erradicar a pobreza e
promover vida digna para todos, dentro dos limites do planeta. São objetivos e metas
claras, para que todos os países adotem de acordo com suas próprias prioridades e
atuem no espírito de uma parceria global que orienta as escolhas necessárias para
melhorar a vida das pessoas, agora e no futuro.
O relatório Nosso Futuro Comum (1987), define desenvolvimento sustentável:
O desenvolvimento que procura satisfazer as necessidades da
geração atual, sem comprometer a capacidade das gerações
futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades.

O documento adotado na Assembleia Geral da ONU em 2015,
“Transformando Nosso Mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento
Sustentável”, é um guia para as ações da comunidade internacional nos próximos
anos. E é também um plano de ação para todas as pessoas e o planeta que foi
coletivamente criado para colocar o mundo em um caminho mais sustentável e
resiliente até 2030.
A Agenda 2030 consiste em uma Declaração, em um quadro de resultados os 17 ODS e suas 169 metas -, em uma seção sobre meios de implementação e de
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parcerias globais, bem como de um roteiro para acompanhamento e revisão. Os
ODS são o núcleo da Agenda e deverão ser alcançados até o ano 2030.
Os 17 Objetivos são integrados e indivisíveis, e mesclam, de forma
equilibrada, as três dimensões do desenvolvimento sustentável: a econômica, a
social e a ambiental. São como uma lista de tarefas a serem cumpridas pelos
governos, a sociedade civil, o setor privado e todos cidadãos na jornada coletiva
para um 2030 sustentável. Nos próximos anos de implementação da Agenda 2030,
os ODS e suas metas irão estimular e apoiar ações em áreas de importância crucial
para a humanidade: Pessoas, Planeta, Prosperidade, Paz e Parcerias.
Com tudo, todos os cidadãos, empresas e indústrias têm a responsabilidade e
comprometimento de agir e promover atitudes de consumo e de produção
sustentável.
Dentro dos objetivos estabelecidos pela Agenda 2030, o objetivo 12 –
Consumo de Produção Responsável é o que assegura padrões de produção e de
consumo sustentáveis.
Para alcançar as metas deste ODS, a mudança nos padrões de consumo e
produção se configuram como medidas indispensáveis na redução da pegada
ecológica sobre o meio ambiente. Essas medidas são a base do desenvolvimento
econômico e social sustentável.
As metas do ODS 12 visam a promoção da eficiência do uso de recursos
energéticos e naturais, da infraestrutura sustentável, do acesso a serviços básicos.
Além disso, o objetivo prioriza a informação, a gestão coordenada, a transparência e
a responsabilização dos atores consumidores de recursos naturais como
ferramentas chave para o alcance de padrões mais sustentáveis de produção e
consumo.
As metas do objetivo 12 consistem em 11 metas, são elas:
 Implementar o Plano Decenal de Programas Sobre Produção e Consumo
Sustentáveis, com todos os países tomando medidas, e os países
desenvolvidos assumindo a liderança, tendo em conta o desenvolvimento e
as capacidades dos países em desenvolvimento
 Até 2030, alcançar gestão sustentável e uso eficiente dos recursos naturais.
 Até 2030, reduzir pela metade o desperdício de alimentos per capita mundial,
em nível de varejo e do consumidor, e reduzir as perdas de alimentos ao
longo das cadeias de produção e abastecimento, incluindo as perdas póscolheita.
 Até 2020, alcançar o manejo ambientalmente adequado dos produtos
químicos e de todos os resíduos, ao longo de todo o ciclo de vida destes, de
acordo com os marcos internacionalmente acordados, e reduzir
significativamente a liberação destes para o ar, água e solo, para minimizar
seus impactos negativos sobre a saúde humana e o meio ambiente.
 Até 2030, reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da
prevenção, redução, reciclagem e reuso.
 Incentivar as empresas, especialmente as empresas grandes e
transnacionais, a adotar práticas sustentáveis e a integrar informações de
sustentabilidade em seu ciclo de relatórios.
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 Promover práticas de compras públicas sustentáveis, de acordo com as
políticas e prioridades nacionais.
 Até 2030, garantir que as pessoas, em todos os lugares, tenham informação
relevante e conscientização sobre o desenvolvimento sustentável e estilos de
vida em harmonia com a natureza.
 Apoiar países em desenvolvimento para que fortaleçam suas capacidades
científicas e tecnológicas em rumo à padrões mais sustentáveis de produção
e consumo.
 Desenvolver e implementar ferramentas para monitorar os impactos do
desenvolvimento sustentável para o turismo sustentável que gera empregos,
promove a cultura e os produtos locais.
 Racionalizar subsídios ineficientes aos combustíveis fósseis, que encorajam o
consumo exagerado, eliminando as distorções de mercado, de acordo com as
circunstâncias nacionais, inclusive por meio da reestruturação fiscal e a
eliminação gradual desses subsídios prejudiciais, caso existam, para refletir
os seus impactos ambientais, tendo plenamente em conta as necessidades
específicas e condições dos países em desenvolvimento e minimizando os
possíveis impactos adversos sobre o seu desenvolvimento de maneira que
proteja os pobres e as comunidades afetadas.
Para que as empresas possam aderir a essas metas, muitas vezes precisam
investir em inovações e tecnologias para fortalecer a gestão e a prática ambiental
em seus processos.

3.3 INDÚSTRIA DE PAPEL E TUBETES
3.3.1 Método Core Link
Com referências mundiais operando na Alemanha, Finlândia e Canadá, com
rentabilidade e padrões de qualidade exigidos pelas indústrias papeleiras a Ecore
Brasil possui uma tecnologia Core Link (Suécia), com máquina fabricada sob licença
pela IMAI Equipamentos Industriais e que opera sob patente de equipamentos e
processo, sua finalidade é realizar a recuperação dos tubetes de maneira eficiente,
evitando retrabalhos, perdas no processo e sem emitir gases poluentes pelo sistema
de secagem.
O sistema Core Link é um sistema utilizado pelas empresas de grande porte
para corte automatizado de tubetes.
Benéfico para as empresas, pois substitui o trabalho de dois colaboradores em
jornada normal de trabalho. Por ser um equipamento automatizado, ele depende
apenas do programador da máquina para que sejam feitos todos os trabalhos de
colocação, corte, transporte de tubetes até sua máquina de papel, utilizando baixo
consumo de energia elétrica.
O trabalho realizado pela máquina evita manejos manuais, evitando a má
postura dos colaboradores, mantendo uma boa forma de postura corporal,
proporcionando benefícios à saúde, atrelado ao benefício também do meio
ambiente, pois a mesma não emite gases poluentes e sua manutenção é simples e
não requer poluentes na troca de suas peças.
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O método Core Link utilizado através da máquina automática, emenda
tubetes, atuando na recuperação, transformando – os em novas barras para serem
utilizadas na produção novamente, podendo a mesma barra de tubete ser
reutilizadas até 5 vezes, com características originais. Evitando que as empresas
tenham que fabricar novas barras.
3.3.2 Estudos de caso – Ecore
Com sede própria (figura 01) em Mogi Mirim – São Paulo, a Ecore iniciou seu
trabalho em 2009, recuperando tubetes na região de São Paulo.

Figura 01 – EcoreBrasil
Fonte: EcoreBrasil - 2019

Figura 02 – Mapa de Localização.
Fonte: Google Maps -2019
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Seu trabalho consciente desde o transporte até o processo final. A Ecore é
responsável pela coleta do material descartado, passando para a realização da
classificação do produto e assim dando início ao processo.

Figura 03 – Tubetes recebidos (material pós-consumo industrial):
Fonte: EcoreBrasil - 2019

O material classificado é disposto em pallets e aguarda o processo de
recuperação.

Figura 04 – Tubetes Classificados
Fonte: EcoreBrasil- 2019

As pontas danificadas são eliminadas cortando-se em ambas as
extremidades com cortador de tubetes Core Link e o pó produzido no processo é
disponibilizado para descarte em caçambas para ser reaproveitado na reciclagem de
papel;
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Figura 05 – Pontas danificadas
Fonte: EcoreBrasil - 2019

Figura 06 – Descarte em caçambas
Fonte: EcoreBrasil - 2019

Figura 07 – Aparas e Pó de papel
Fonte: EcoreBrasil - 2019

EPIC 2019 - VI Encontro de Pesquisa e IX Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR,
outubro de 2019

O tubete é disposto na máquina e através do equipamento denominado
Milling faz o fresamento na parte interna (cone fêmea) e na outra peça de tubete fazse o fresamento externo (cone macho), onde recebe quatro filetes de cola, sendo
uma de cola quente Hot Melt e três filetes de cola fria.

Figura 08 – Corte
Fonte: EcoreBrasil - 2019

Figura 09 – Colagem
Fonte: EcoreBrasil - 2019
A ponta receptora cone fêmea fica em espera, e ao passar a cola sobre o
cone macho é realizada a prensagem, efetivando a emenda/colagem do produto e
por fim sendo cortada no tamanho desejado do cliente.
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Figura 10 – Prensagem
Fonte: EcoreBrasil - 2019

Figura 11 – Efetivando a emenda/colagem
Fonte: EcoreBrasil – 2019
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O material produzido é transportado pela máquina para uma mesa e ao ser
finalizado, os tubetes são organizados em fardos e fixados com super cintas
agrupando os lotes.

Figura 12 – Tubetes emendados:
Fonte: EcoreBrasil - 2019
Os lotes de tubetes finalizados são embalados e separados por medidas de
acordo com as necessidades do cliente, podendo ser embarcados em cargas de
truck ou carretas;

Figura 13 – Finalizados são embalados e separados por medidas
Fonte: EcoreBrasil - 2019
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 Fluxograma – Entrada e Saída.
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Figura 19 – Fluxograma
Fonte: A Autora - 2019

3.3.3 O que significa aparas de papel
As aparas de papel são sobras do material aparado ou cortado em suas
margens, geralmente com uso de guilhotina, em processos de produção. Essas
aparas são recicláveis e caracterizadas como sobras “pré-consumo”, pois são puras
e livre de impurezas. Já os papéis “pós-consumo” são os diferentes tipos de papéis e
artefatos descartados pelos usuários finais, após utilização e podem conter
elementos inadequados, como metais, cordas, vidros, madeiras etc.
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3.3.4 Tipos de aparas de papel
Os tipos de aparas de papel mais usados no mercado são o branco, o
colorido, o Kraft, jornais, cartolinas, ondulados, revistas e os de tipografia. Na maior
parte dos casos, utiliza-se uma escala que parte do I e pode ir até VI para classificar
o material de acordo com parâmetros de umidade, nível de impurezas, teor máximo
de proibitivos e se é classificado como de pré-consumo ou pós-consumo.
3.3.5 Ganhos no produto
Consegue–se a redução significativa do custo dos tubetes, proporcionando
um impacto positivo e direto nos resultados na fabricação e conversão de bobinas
de papel.
Sua reciclagem de tubetes torna-se ecologicamente eficiente e correta, sendo
um diferencial para empresas comprometidas com o meio ambiente.
E com a possibilidade de investimento inicial acessível, e com prazo de retorno
imediato.

3.3.6 O Diferencial
A reutilização de produtos a nível industrial, aumenta e valoriza o ciclo de vida
dos produtos sem a desintegração do material, mantendo suas características de
qualidade, aproveitando todo o processo utilizado no produto, economizando e
proporcionando mais otimização no processo de recuperação do mesmo. Sendo
assim, colaborando com o meio ambiente e oportunizando a sustentabilidade.
Com investimento constante em tecnologia para o setor papeleiro e visão
empreendedora, agrega os principais objetivos a serem alcançados nessa área.
Com a evolução do mercado exige o fortalecimento das atividades e a busca pela
inovação, visando a otimização e também a preocupação com a destinação correta
de seus resíduos, alinhados e atentos sempre com a melhoria contínua de seus
produtos e serviços bem como atendimento aos requisitos e aumento na satisfação
das partes interessadas.
O seu maior diferencial é que o produto final é resultante de um processo totalmente
reciclável de logística reversa.
No início do processo ele é selecionado, o material vai para recuperação e
transformação, e o que realmente será descartado, torna-se aparas e mais uma vez
poderá ser reciclado e recuperado para uso em outro tipo de processo.
Por isso, o processo gera um ciclo de reaproveitamento integral, o material que
poderia ser totalmente descartado, se transforma em uma matéria prima e o que não
conseguem recuperar nesse processo, consegue-se reaproveitá-lo em outras áreas.

3.4 ANÁLISE DE RESULTADO
Conforme pesquisas de formato online e em campo, o resultado obtido através
de informações e observações do funcionamento do processo, pode-se ressaltar
que o material ao chegar à empresa possui características possíveis de recuperação
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e quando se dá essa transformação, onde é realizada a emenda o material adere ao
produto permitindo uma alta absorção, evitando que se desfaça a colagem, sendo
assim o tubete recuperado torna-se tão resistente quanto o tubete fabricado,
possibilitando o uso do material para seu fim desejado.
Muitas empresas de grande porte do ramo de papéis têm aderido a prática da
Logística Reversa, devido à praticidade de se organizar seu ambiente de trabalho,
pois a coleta desse material é rápida evitando acúmulos desnecessários na empresa
e gerando um custo mais baixo na destinação dos resíduos e na compra desse
material transformado.
A empresa cresce e o seu olhar sobre a sustentabilidade acompanha esse
crescimento, pois ela tende a buscar a qualidade competitiva, visando à melhoria
sustentada dos seus resultados, pesquisando, desenvolvendo e aperfeiçoando
continuamente os processos, produtos e serviços, existentes e novos, para atender
às expectativas de clientes, colaboradores, acionistas, comunidade, fornecedores e
demais públicos de relacionamento.
Através desses compromissos, a empresa consegue atender alguns objetivos
da ODS como, por exemplo, reduzir substancialmente a geração de resíduos por
meio da prevenção, redução, reciclagem e reuso e incentivar as empresas,
especialmente as empresas grandes e transnacionais, a adotar práticas sustentáveis
e a integrar informações de sustentabilidade em seu ciclo de relatórios.
Em contrapartida, promover a colaboração com clientes, fornecedores,
academia e outras partes interessadas na busca por inovação para os produtos e
processos e por melhorias para a cadeia de valor.
4. CONCLUSÃO
Conforme pesquisa de formato online e em campo, realizada com objetivo de
observar o funcionamento da máquina e os processos de recuperação, a Ecore é
uma empresa com condições de recuperar todo e qualquer tipo de tubete hoje
descartado como aparas nas fábricas de papel.
A Ecore é uma empresa que atua dentro da cadeia dos produtos vendidos,
coletando os tubetes após consumo de papel, recuperando e devolvendo às fábricas
de papel.
Resgatando as condições originais dos tubetes novos e sem restrições
qualitativas, com custo muito inferior aos tubetes novos.
Concluo que a Ecore pratica e promove a reciclagem em sua cadeia
produtiva, evitando e prevenindo a poluição por meio da redução dos impactos
ambientais relacionados a efluentes hídricos, resíduos sólidos e emissões
atmosféricas, considerando constantemente esses elementos na manutenção e na
melhoria de processos produtivos, no desenvolvimento e no aperfeiçoamento dos
produtos.
A Busca por aplicar as mais eficientes e atuais tecnologias e soluções de
engenharia na implantação de novos projetos e empreendimentos, se dá pelo zelo e
pela proteção da saúde humana, dos recursos naturais e do meio ambiente.
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Com isso, consegue atender à legislação e às normas aplicáveis ao produto,
ao meio ambiente, à saúde e à segurança.
5. AGRADECIMENTOS
Aos responsáveis da empresa Ecore pela colaboração em compartilhar e
permitir a divulgação das informações, e a esta Faculdade, corpo docente, direção е
administração pela oportunidade de desenvolver este trabalho.
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IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA 5S EM UM CENTRO DE
CONVIVÊNCIA DO ADOLESCENTE E JUVENTUDE LOCALIZADO
NO INTERIOR DO PARANÁ
Fernanda Marcela Alves Ribas1, Francielli Miranda2, Jéssica Rodrigues Machado
Cordeiro3, Jaqueline de Fátima Silva4, Vitor Hugo dos Santos Filho5
Área de Concentração: Administração
Grupo de Trabalho: Qualidade

RESUMO
Quando o professor Kaoro Ishikawa apresentou no Japão em 1950 o programa após
a Segunda Guerra Mundial para combater o desperdício e colaborar com a
reestruturação do país, ele utilizou a prática 5S. Todas as organizações japonesas
são unânimes em adotar essa ferramenta e afirmar que o 5S é a base física e
comportamental para o sucesso gerencial, pois a sua finalidade está na otimização
dos custos, na redução de desperdícios e no aumento da produtividade. O 5S é
programa de gestão da qualidade que pode ser aplicado em qualquer empresa,
independente do porte ou característica. Além disso, pode ser aplicado nas
atividades rotineiras e no dia a dia, pois, em sua essência são adotadas práticas que
objetivam o bem-estar, ética, respeito, saúde e segurança. Com a implementação do
programa 5S nas empresas, haverá desenvolvimento em áreas como pessoal,
segurança e processo. Com isso, objetiva-se com este estudo implantar o programa
5S em um Centro de Convivência do Adolescente e Juventude localizado em uma
cidade do interior do Paraná. Este trabalho foi baseado em pesquisas teóricas de
caráter bibliográfico, com base em estudos realizados na atualidade acerca desse
assunto, visando ampliar as informações. Para desenvolver o estudo e aplicabilidade
do 5S na instituição foi escolhido apenas um ambiente para dar início ao processo
de implantação do sistema, e foi possível ver as mudanças positivas do estoque
após a implementação do 5S.
Palavras-chave: 5S; Organização; Estoque; Qualidade.
ABSTRACT
When Professor Kaoro Ishikawa introduced in Japan in 1950 this method after World
War II to combat waste and collaborate with the restructuring of the country, he used
the 5S practice. All Japanese organizations are unanimous in adopting this tool and
claiming that 5S is the physical and behavioral basis for managerial success, as its
purpose is to optimize costs, reduce waste and increase productivity. 5S is a quality
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management program that can be applied to any company, regardless of size or
characteristic. In addition, it can be applied in routine activities and in daily life,
because, in essence, practices are adopted that aim at well-being, ethics, respect,
health and safety. With the implementation of the 5S program in companies, there
will be development in areas such as personnel, safety and process. Thus, the
objective of this study is to implement the 5S program in a Youth and Youth Living
Center located in a city in the interior of Paraná. This work was based on theoretical
research of bibliographic character, based on current studies on this subject, aiming
to expand the information. To develop the study and applicability of 5S in the
institution, only one environment was chosen to start the system deployment
process, and it was possible to see the positive changes in inventory after the 5S
implementation.
Key-words: 5S, Organisation, Stock, Quality.

1. INTRODUÇÃO
De acordo com Lima (2017) após a Segunda Guerra Mundial, no Japão
foi desenvolvida uma metodologia denominada 5S, com o objetivo de auxiliar a
reestruturação do país. Sua metodologia esta voltada para o controle da qualidade,
que consiste em garantir a qualidade do produto final. A ferramenta 5S é
extremamente simples e fáceis de ser aplicada, auxilia na qualidade empresarial.
Não é fácil encontrar o significado exato dos termos utilizados para a sigla 5S em
japonês, mas o nome delas é: Seiri, Seiton, Seiso,Seiketsu e Shitsuke. Traduzidos
para o português são definidos como: Senso de Utilização, Senso de Organização,
Senso de Limpeza, Senso de Saúde e Senso de Autodisciplina.
Ainda segundo a colocação do autor os significados de cada senso teria o
objetivo de o Senso da Utilização colocar em ordem o ambiente, o Senso da
Organização teria como objetivo identificar e ordenar tudo o que esteja envolvido
nesse processo. O Senso de Limpeza traz o objetivo de deixar o ambiente limpo e
evitando possíveis sujeiras. O objetivo do Senso de Padronização o nome já diz,
padronizar as práticas saudáveis envolvidas. E encerrando o Senso de
Autodisciplina que é o fazer dessas atitudes um hábito de todos.
Bassani (2015) explica uma frase de Habu onde ele diz que “O 5s traz a
melhoria da estrutura da empresa, sendo que, para tal, o método de abordagem
adequado é a execução antes da teorização. Com a realização do 5s até o nível de
uma crença, os resultados obtidos são extremamente grandes tanto em termos
quantitativos quanto qualitativo”.
Seguindo ainda a ideia do autor, é necessário que todas as empresas
estejam harmoniosas, pois isso, irá colaborar com a produtividade, obtendo
melhores resultados e com qualidade.
Segundo Gonçalves (2017) ainda, o programa resulta em melhor
aproveitamento do espaço, ambiente de trabalho mais organizado e limpo, os
trabalhadores se unem para manutenção do programa, o que causa uma melhora no
convívio e maior motivação de trabalho, muitas vezes às situações de trabalho
precário são diminuídas ou até mesmo eliminadas causando menos acidentes e
elevando o nível de segurança, os desperdícios são diminuídos ou eliminados
resultando em maior qualidade, produtividade e satisfação dos clientes.
De acordo com Sander (2019) desse modo, é notório que o programa 5S
proporciona mudanças de valor, comportamento, atitude, habito e até mesmo,
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pensamento, permitindo a participação e envolvimento entre todos os níveis
hierárquicos da organização, com influência positiva e comprometimento, tornando
os trabalhadores responsáveis pelo resultado obtido.
O local onde foi implantado o 5S foi o Centro de Convivência do
Adolescente e Jovem possui um caráter preventivo e proativo, pautado na defesa e
afirmação de direitos e no desenvolvimento de capacidades e potencialidades dos
usuários, com vistas ao alcance de alternativas emancipatórias para o
enfrentamento das vulnerabilidades sociais. É ofertado de modo a garantir as
seguranças de acolhida, de convívio familiar e comunitário, além de estimular o
desenvolvimento da autonomia dos adolescentes. Foi realizado a implementação da
ferramenta 5S no estoque. Inicialmente estava fora de ordem, não tinha uma
padronização, e por essa razão perdia-se muito tempo na procura de produtos.

2. METODOLOGIA
A metodologia 5S tem sido desenvolvida de forma eficaz e participativa
nas empresas a partir de fundamentos de fácil compreensão e capacidade de
apresentar resultados expressivos. Este trabalho foi baseado em pesquisas teóricas
de caráter bibliográfico, com base em estudos realizados na atualidade acerca desse
assunto, visando ampliar as informações. Para desenvolver o estudo e aplicabilidade
do 5S na instituição foi escolhido apenas um ambiente para dar início ao processo
de implantação do sistema. A aplicabilidade foi realizada no estoque de materiais de
escritório, utilizando os 5s, Senso de Utilização para separar o útil do inútil,
eliminando o desnecessário. O Senso de Organização, que Identifica e arrumar o
todo, para que qualquer pessoa possa localizar facilmente. Senso de Limpeza tem o
Conceito: Manter um ambiente sempre limpo, eliminando as causas da sujeira e
aprendendo a não sujar. Senso de Saúde tem como objetivo manter um ambiente de
trabalho com condições favoráveis a saúde e higiene. E o Senso de Autodisciplina,
tornar essas atitudes, um hábito. Após a realização desse primeiro passo, será
elaborado um controle de estoque para facilitar e manter tudo o que entra e sai do
estoque a visão de todos os envolvidos.

3. DESENVOLVIMENTO
3.1 ORIGEM DO PROGRAMA 5S
Girotto (2017) explica que não há uma convergência de informações
sobre a real origem do programa 5S. Entretanto, a maioria dos autores citam que
programa 5S teve sua origem no Japão, em 1950, quando o professor Kaoro
Ishikawa apresentou um método para combater o desperdício, e ajudar o país que
foi destroçado pela guerra. O programa tem como base à prática milenar de
princípios educacionais, que os pais ensinam a seus filhos, e que os acompanham
até a fase adulta, que são:




Higiene;
Segurança;
Bem-estar;
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Sensatez;
Respeito ao próximo.

De acordo Andrade (2019) com a ideia do autor depois de ocidentalizada,
esta técnica foi difundida e aplicada em diversas empresas de manufatura, tendo
como objetivo a melhoria do ambiente de trabalho no “chão de fábrica”. No fim da
década de 60, o estilo japonês de administração passou a ser adotado por
organizações do mundo inteiro, juntamente com as técnicas de TQC (Total Quality
Control), que chegaram ao Brasil no início dos anos 80, com o nome de Qualidade
Total.
3.2 OBJETIVO DO PROGRAMA 5S
Segundo Alonço (2017) vem a ser um programa de gestão da qualidade
empresarial visando o aperfeiçoamento de aspectos como padronização, limpeza e
organização. Implementado como um plano estratégico busca melhoria em aspectos
fundamentais da organização e ainda, a qualidade total. A principal vantagem do
programa se dá pela facilidade em gerar mudanças comportamentais em todos os
setores da organização.
De acordo com Bitencourt (2010) o programa 5S é considerado pelas
indústrias japonesas, como sendo o fator básico para que as técnicas do TQC
tivessem chances de serem bem-sucedidas, e recebeu esta denominação como
uma analogia a letra inicial dos cinco princípios adotados que são:
 Seiri: Senso de Utilização;
 Seiton: Senso de Organização;
 Seiso: Senso de Limpeza;
 Seiketsu: Senso de Padronização;
 Shitsuke: Senso de Disciplina.
3.2.1 Senso de utilização – SEIRI
De acordo com Silveira (2018) O senso de utilização (Seiri) vem a ser a
primeira etapa do programa, objetivando dar mais utilidade e deixar o ambiente de
trabalho menos poluído. Nessa primeira etapa, é realizada a classificação dos
objetos ou materiais de trabalho pela ordem em que são utilizados realocando-os ou
descartando-os de maneira organizada, ou seja, separa-se o que é útil do que não
para melhorar a utilização do que é útil. Como resultado, obtém-se ganho de
espaço, a facilidade para limpeza e manutenção, um melhor controle de estoque e
custos reduzidos, ou seja, a obtenção de um ambiente de trabalho organizado e
estruturado seguindo as necessidades da organização.
3.2.2 Senso de organização – SEITON
Segundo Silveira (2018) O senso de organização (Seiton) é a segunda
etapa, sendo uma continuação da primeira, conceituada como simplificada, onde, a
organização já realizada pelo senso de utilização, busca dar aos objetos ou
materiais uma alocação organizada e etiquetada para agilizar os processos,
economizando tempo, colocando cada item em determinado lugar, facilitando a
localização dos mesmos e diminuindo riscos operacionais.

VI Encontro de Pesquisa e X Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 24 e 25 de
outubro de 2019

3.2.3 Senso de limpeza – SEISO
Silveira (2018) explica que o senso de limpeza (Seiso) nada mais é do
que a limpeza do local de trabalho, visando identificar as causas das sujeiras e
imperfeições, podendo localizar elementos causadores de distúrbios ou desconforto,
como mal cheiro, má iluminação ou ruídos elevados, para que sejam solucionados.
O resultado se dá pela transformação do ambiente de trabalho em um local limpo,
organizado e com menores chances de erros. O ambiente se torna mais saudável,
os riscos de acidentes são diminuídos, a conservação dos materiais, ferramentas e
equipamentos melhora, e também há melhoria no relacionamento interpessoal.
3.2.4 Senso de padronização – SEIKETSU
Silveira (2018) analisa que o senso de padronização (Seiketsu) busca a
manutenção dos três sensos já mencionados, para melhorias continuas no ambiente
de trabalho, definindo responsáveis para a continuidade do programa e tornando o
mesmo comum, podendo haver a criação de regras e normas para manutenção do
que foi definido e organizado. Nesta fase, os funcionários têm maior equilíbrio e
melhor desempenho no trabalho com o ambiente mais limpo e organizado, assim, se
dá o andamento em busca da qualidade total e a manutenção do padrão atingido.
3.2.5 Senso de disciplina - SHITSUKE
Segundo a analise de Silveira (2018) o senso de disciplina (Shitsuke)
aponta que o programa está em andamento, sendo considerado a chave do
programa, onde cada pessoa realiza seu papel buscando a melhoria no local de
trabalho, com aumento no desempenho e na saúde pessoal, não havendo
necessidade de cobranças. Há melhoria na qualidade, na produtividade e na
segurança, e, o trabalho se torna mais agradável.
3.3 PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO E GANHOS
De acordo com Girotto (2017) a implementação do programa 5S pode ser
realizada em qualquer organização, desde grandes empresas até a vida pessoal,
levando a um aumento de motivação, eficiência, produtividade e segurança. Na área
pessoal, haverá desenvolvimento no trabalho em equipe, otimização de tempo e
aumento na produtividade. Na empresa, a facilidade na organização interna,
melhoria na imagem da mesma e eliminação de desperdícios. Quanto à segurança,
há aumento da mesma e diminuição dos acidentes de trabalho. Os processos são
otimizados e racionalizados com maior eficiência. A aplicação do programa dentro
da empresa adota práticas mais sustentáveis, resultando em processos mais
eficientes, em colaboradores com maior motivação e ainda, padronização de
produtos quem acabam por agregar maior valor.
De acordo com Gonçalves (2017) para que isso aconteça, a primeira
etapa a ser realizada é a divulgação do programa a partir de palestras, cartazes,
memorandos, reuniões e comunicação, passando aos colaboradores a importância e
os resultados esperados com o cumprimento de cada senso. A preparação para a
implementação do programa pode dividi-lo em partes, com responsáveis pela
implantação do mesmo. São considerados layouts, maquinas e equipamentos,
materiais, ferramentas, etc., ou seja, tudo que é de uso da empresa. A manutenção
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do programa é de extrema importância, pois a mesma assegura que o programa
está sendo cumprido diariamente em todas as exigências, com organização, limpeza
e ordem.
Ainda de acordo com a ideia do autor pode-se ainda eleger um comitê
responsável pela formação do programa, o qual será responsável pela elaboração
de um programa de implantação, pelo acompanhamento das ações contidas no
plano, coordenação e avaliação dos resultados, e ainda, será responsável pelas
buscas de possíveis recursos necessários para o programa.
Segundo Gonçalves (2017) um treinamento pode ser realizado pela
empresa para todos os níveis, desenvolvendo estratégias para cada senso e um
mapeamento das áreas onde o programa será aplicado. Seguindo ainda o
pensamento do autor o programa engloba toda a organização e pode ser “lançado”
aos colaboradores a partir de um evento que será um marco na implantação,
apresentando suas melhorias para o ambiente de trabalho, motivando os
colaboradores a implantar e seguir o programa, e, futuramente, apresentar aos
colaboradores um antes e depois da implementação do programa, bem como
divulgações frequentes dos resultados, visando melhoria continua.

3.4 APLICABILIDADE E ESTUDO DE CASO
3.4.1 Instituição do estudo de caso
A aplicabilidade dos conceitos do programa 5S foram realizados no
Centro de Convivência, funciona em prédio próprio, condiciona-se a inscrição total
de 100 adolescentes divididos em dois grupos de 25 adolescentes/cada em período
manhã e em dois grupos de 25 adolescentes/cada em período da tarde.
De acordo com uma entrevista realizada com a coordenadora do local
onde seria implantado o trabalho foi possível obter alguns dados. O busca-se
garantir a oferta do Centro de Convivência do Adolescente para os usuários
identificados nas situações prioritárias definido na Resolução CIT nº 01/2013 que se
considera público prioritário para a meta de inclusão no SCFV adolescentes nas
seguintes situações:
Em situação de isolamento:
•
Trabalho infantil;
•
Vivência de violência e, ou negligência;
•
Fora da escola ou com defasagem escolar superior a 2 anos;
•
Em situação de acolhimento;
•
Em cumprimento de MSE em meio aberto;
•
Egressos de medidas socioeducativas;
•
Situação de abuso e/ou exploração sexual;
•
Com medidas de proteção do ECA;
•
Crianças e adolescentes em situação de rua;
•
Vulnerabilidade que diz respeito às pessoas com deficiência.
O CCAJ (Centro de Convivência do Adolescente e Juventude), se
organiza em dois grupos no período da manhã e 2 grupos no período da tarde:
turma 01 (12 e 13 anos) e turma 02 (14 a 17 anos 11 meses e 30 dias), o
adolescente pode ser desligado do projeto, quando a equipe do CCA em
consonância com a equipe que realizou o encaminhamento (CRAS e ou CREAS)
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avaliar e diagnosticar a situação de vulnerabilidade já estar superada. A organização
dos horários de funcionamento é das 8:00h as 12:00h e das 13:00h as 17:00h de
segunda a sexta feira.
O CCAJ(Centro de Convivência do Adolescente e Juventude), entende
que para desenvolver um bom trabalho se faz necessário a adoção de um
planejamento bem elaborado que se constitui no detalhamento da Proposta
Pedagógica do CCAJ (Centro de Convivência do Adolescente e Juventude),
expressa no Plano de Trabalho de cada educador, não servindo como mera
formalidade ou rotina burocrática que se elabora para cumprir uma obrigação, mas
com a certeza de ser o instrumento básico.
Dentro do objetivo deste Projeto Político Pedagógico pretende-se ofertar
aos adolescentes decisões conjuntas na execução, acompanhamento e avaliação
das questões administrativas e pedagógicas, desta forma nossa prática sofre
influência de condicionantes externos, como o contexto familiar e social em que os
adolescentes convivem também se observa diversas vulnerabilidades que podem
resultar em falta de limites, de conhecimento e respeito à regras e normas, influência
da mídia, inversão de valores, fazendo com que nosso serviço precise intervir em
ações diversas com adolescentes que estão no CCAJ (Centro de Convivência do
Adolescente e Juventude).
3.4.2 Atividades realizadas
No Senso de Utilização (Seiri) foi realizado o levantamento de todo
material disponível no estoque, desta forma, foram classificados os materiais mais
utilizados, dispondo-os de uma forma mais organizada, otimizando espaço e tempo
na procura dos mesmos. Foi separado o que é útil do que não é. Melhorando o uso
do que é útil a empresa.
Também foram separados os materiais por itens semelhantes, no Senso
de Organização (Seiton), realizando um agrupamento separando por prateleiras e
armários itens que normalmente são utilizados em conjunto, facilitando a sua
localizando e também o controle do estoque, pois, os materiais ficavam dispersos
um dos outros o que dificultava encontrar, e até mesmo realizar um controle de
quantidades disponíveis. Com isso é importante um lugar para cada coisa. Cada
coisa no seu lugar, separado por setores.
No Senso de Limpeza (Seiso) foi realizada uma limpeza no local. E é
importante evitar sujar o local após a implantação do 5S, os materiais que possuem
prazo de validade foram organizados de forma a utilizar primeiro os com o prazo
mais curto, evitando perda de materiais e desperdícios.
Já no Senso de Padronização (Seiketsu) é o momento em que deve-se
Padronizar as práticas. Foi elaborado um controle de estoque, que será necessário a
cada retirada baixar do estoque o produto. No último S, o Senso de Disciplina
(Shitsuke) é o momento de assumir a responsabilidade de seguir os padrões
saudáveis.
Na Figuras 1 e Figura 2 será possível visualizar como estava
anteriormente o estoque.
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Antes
Figura 1- Foto do estoque geral

Fonte: Autores (2019).

Na Figura 1 é possível verificar o quanto estava fora da ordem o estoque,
muitas coisas uma em cima da outra, fora do local, deixando a passagem para as
pessoas apertado, e com isso possibilitando um acidente de trabalho. Muito material
em cima de caixas, e isso resulta em possíveis perdas, e em consequência isso gera
custos financeiros. Na Figura 2 é possível analisar como estava a prateleira central
do estoque.
Figura 2- Foto central do estoque

Fonte: Autores (2019).

É possível verificar a partir da Figura 2 que em algumas prateleiras tinham
produtos em excesso, e outras estavam vazias. Alguns produtos estavam em outras
prateleiras, com isso não sendo possível ao certo saber quantas colas, por exemplo,
eles tinham em estoque. Nessa prateleira central ficaram todas as colas, das
brancas as coloridas, separadas por marcas.
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Com todos esses problemas, deixava difícil a visualização do que tinha no
estoque, e encontrar algum produto específico. Muitos produtos permaneciam dentro
de caixas no chão, e com isso dificultava a limpeza do local, pois tinha o problema
de jogar água no chão e molhar todos os produtos.
Nas Figuras 3, 4 e 5 será possível verificar como ficou o estoque após o
5S, e verificar o quando mudou esse local.
Depois
Figuras 3- Foto geral do estoque organizado

Fonte: Autores (2019).

Na Figura 3, é possivel visualizar o estoque de maneira geral, assim
possibilitando a visualização de todo o espaço, e visivelmente mais claro, limpo e
organizado. Ainda permaneceram algumas caixas no cão, mas essas caixas não
tem produtos utilizados, apenas alguns tecidos para limpeza. Na Figura 4 é possivel
verificar as prateleiras das tintas e outros e das folhas A4.
Figura 4- foto das prateleiras
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Fonte: Autores (2019).

Na Figura 4, pode-se verificar como ficou organizado de forma
padronizada todos os produtos da mesma marca juntos, possibilitando uma melhor
visualização de todos os produtos que anteriormente encontravam-se dentro de
caixas, dificultando o conhecimento de tudo que tinha dentro do estoque.
Na Figura 5, é possível ver como ficou a prateleira destinada para as
tintas e outros. É possível ver que há latas de tintas e uma caixa com refil de cola
quente, aquele foi o único local onde esses materiais poderiam ficar no estoque.
Figura 5- Prateleiras das tintas e outros.

Fonte: Autores (2019).

Na Figura 5, mostra como ficou organizado as prateleiras destinadas a
produtos como tintas, solventes e outros, e mostra ao fundo um pouco da prateleira
destinada ao produto cola. Desta maneira, ficou mais fácil de achar os produtos,
facilitando na contagem de estoque, que após o 5S, foi elaborado um controle de
estoque com tudo que estava armazenado.
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Na Figura 6, pode-se verificar o layout de onde os produtos foram
armazenados nas prateleiras, para facilitar na hora de encontrar um produto dentro
do estoque, ficou armazenado junto ao controle de estoque foram agrupados pelo
tipo dos produtos, marcas e cores.
Figura 6 – Layout dos locais alocado dos produtos.

Fonte: Autores (2019).

Na Figura 6 mostra o Layout das prateleiras. Foi organizado no início as
folhas A4 por ser um produto muito utilizado nos trabalhos realizados. Em seguida,
ficou a organização das tintas e outros, que são produtos relacionados com as tintas
como solventes e outros. As colas ficaram na fila central de frente com a entrada,
por ser um produto pequeno e muito utilizados ficou em um local com melhor
iluminação e visualização. Materiais para escritório ficaram no lado esquerdo do
estoque, e foi deixado um espaço vago, caso precise de um espaço para guardar
algo, não precisara mexer nas prateleiras que foram organizadas.
Após toda a metodologia 5S implantada é visível à diferença. O local
tornou-se mais claro e limpo. Foram retiradas do chão as caixas e realocado os
produtos nas prateleiras. Com a organização dos produtos por setores possibilitou
arrumar mais espaço para inserir mais produtos nas prateleiras que anteriormente
tinha espaços vazios. Diminuiu o tempo de procura de um produto, pois ficou mais
fácil de encontrar após a organização.
Para melhorar o controle do que tinha dentro do estoque, foi feito um
controle de estoque separado por produtos, marcas, especificações, unidades e a
saída. Deixando em verde acima de 10 unidades, em amarelo de 5 a 9 unidades e
abaixo de 4 unidades em vermelho, deixando mais fácil a análise do que precisa ser
comprado.
A Figura 7, mostra o controle de estoque feito no Excel, pois, já era a
maneira como a empresa utilizava, e isso facilitaria o controle dos funcionários aos
produtos.
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Figura 7- Controle de estoque
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Preto
Preto
Branco
Branco
Branco

Tempera guache
Splach Color
Tempera guache
Maripel
Splach Color

Verniz base
Verniz Acrilico Brilhante
Creme para Biscuit
Creme para Biscuit
Óleo de Linhaça
Betume da Judeia
Delineado
Endurecedor
Laca
Diluente
Serpentina
Valesina
Silicone Multiuso
Prime para metais, tecidos, vidro
Craquelador
Craquelador
Termolina leitosa
Termolina água

Acrilex
Acrilex
PolyCreme
PolyCreme
Acrilex
Acrilex
Guta
Acrilex
Acrilex
Acrilex
Lais festas

250 ml
250 ml
250 ml
250 ml
250 ml

39
3
24
4
3

OUTROS

Fonte: Autores (2019).

Tecbond
Acrilex
Acrilex
Acrilex
Acrilex
Acrilex

500 ml
1 kg
500 g
6 unidades cada
6 unidades cada
6 unidades cada
100 ml
3 unidades casa
500 g
50 g
250 ml
2 unidades cada
250 ml
100 ml 6 unid cada
100

18
57
2
3
6
15
10
9
28
20
6
1
22
88
40
27
25
4
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Na Figura 7, mostra de maneira simples o controle de estoque feito a
partir da organização realizada no estoque seguindo os conceitos da ferramenta 5S.
Na Figura 8 pode-se verificar a legenda utilizada para o controle de estoque,
utilizando as cores verde, amarela e vermelha.
Figura 8 – Legenda do controle de estoque

Fonte: Autores (2019).

Para que eles pudessem utilizar esse controle, ao invés de fazer fórmulas
no Excel, pois, com alguma digitação errada, ou mudança na configuração iria
complicar a utilização dessa planilha. Então foi utilizado cores para deixar visível
quando um produto está perto de acabar.
4. CONCLUSÃO
O objetivo deste trabalho foi a implantação da metodologia 5S no estoque
do Centro de Convivência do Adolescente e Juventude localizado em uma cidade do
interior do Paraná. Com a implantação da metodologia 5s, obteve-se um aumento da
produtividade dos profissionais ao encontrar os materiais que seriam necessários
para as atividades com os alunos, e também na área administrativa com a
diminuição do tempo em procurar algo necessário para executar as tarefas diárias.
Com toda organização do estoque, e com o controle de estoque houve
uma melhoria na qualidade das atividades, e até mesmo qualidade de vida dos
funcionários, evitando estresse, pois, ficou uma ambiente mais agradável aos olhos,
melhoria na segurança, pois, não tem perigo de cair algo, ou tropeçar em algo no
chão. Não deixando de lado o fato que irá diminuir os custos da empresa, pois, com
o controle de estoque e a fácil visualização dos produtos, só serão comprados os
produtos que estão em falta.
Apesar de estarem fora de ordem, alguns produtos agrupados
impossibilitando os seus manuseios, no Senso de Utilização, poucos materiais foram
descartados, de maior quantidade foram as caixas que armazenavam as folhas A4 e
alguns produtos.
Um ponto importante a ser levantado foi a mão de obra para a realização
do 5S em prática. Como o local atende em horário administrativo, apenas um
componente da equipe pode fazer a parte prática deste trabalho, e nenhum
colaborador acompanhou ou ajudou durante a organização do estoque. Mas apesar
desse contra tempo, as mudanças foram significativas no estoque.
Os resultados obtidos justificam a importância do 5S e a sua implantação,
havendo aumento da qualidade do produto ou serviço oferecido pela organização,
aumento na produtividade dos trabalhadores, facilidade para encontrar erros, objetos
ou materiais fora do lugar entre outros problemas causados por falta de atenção,
auxilia na prevenção de acidentes, melhora o ambiente de trabalho, a qualidade de
vida e ainda vem a ser a base para implementação de outros programas de
qualidade em outros setores da empresa.
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RESUMO
Com a competitividade do mercado atual, busca-se cada vez mais
estratégias para estar um passo à frente do concorrente, sendo assim, buscam
inovações e estratégias na logística para obter vantagem sobre o concorrente. Como
uma grandiosa parte da empresa a se explorar para aprimorar seu planejamento,
dentro desta área existem vários caminhos que podem ser seguidos. Os modais de
transportes são os meios da empresa levar sua mercadoria até o cliente, com isto,
surge o transporte rodoviário, sendo este, o mais utilizado no país. A escolha dos
modais é uma parte fundamental para a logística da empresa, podendo ter uma
influência no custo final do produto. Uma forma da empresa ganhar competitividade
no mercado, é terceirizando alguns setores para focar em seu core business,
ocorrendo muito a terceirização da parte logística da empresa. Este trabalho visa
avaliar a percepção dos agregados em relação aos benefícios da terceirização da
frota de caminhões de carga seca em empresas localizadas na cidade de Telêmaco
Borba, localizada no estado do Paraná. No que diz respeito a natureza desta
pesquisa, classifica-se como aplicada, quanto aos objetivos, classifica-se esta
pesquisa como exploratória, pois, são feitas com o objetivo de proporcionar uma
visão geral, de tipo aproximativo, acerca de determinado fato, já no que diz respeito
à abordagem da pesquisa, classifica-se como quantitativa, qualitativa ou qualiquantitativa. Os motoristas estão satisfeitos com o seu serviço atual na terceirização
de carga seca, porém sempre tem algum acontecimento que não está de acordo
com o que eles buscam, cada um vê um benefício como principal motivo para estar
atuando neste segmento, alguns buscam a autonomia para ditar o seu próprio ritmo
de trabalho, outros visam a segurança de estar agregado a uma empresa e ter
algum apoio, outros buscam uma melhor remuneração por trabalhar para si mesmo,
alguns visam a insegurança financeira e trabalham em um ritmo tranquilo e com o
apoio da empresa, outros motoristas buscam um ambiente de trabalho em que se
encaixam mais, tendo mais liberdade, sem pressão e tendo um conforto em seu
próprio veículo.
Palavras-chave: Logística; Modais de transporte; Transporte Rodoviário;
Terceirização.
1

Acadêmico do curso de Administração e Pós-graduando em Gestão de Facilities da Faculdade de Telêmaco
Borba – E-mail: rodrigoaugustox@hotmail.com.
2
Engenheiro de Produção, Mestre em Engenharia de Produção e Docente no colegiado de Engenharia de
Produção e Administração da Faculdade de Telêmaco Borba (FATEB) - E-mail:
vitorhugosantosfilho@hotmail.com.

VI Encontro de Pesquisa e X Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 24 e 25 de
outubro de 2019

ABSTRACT
With the competitiveness of the current market, more and more strategies are sought
to be one step ahead of the competitor, so they seek innovations and strategies in
logistics to gain advantage over the competitor. As a huge part of the company to
explore to improve its planning, within this area there are several paths that can be
followed. The modes of transport are the means of the company to take its goods to
the customer, with this comes the road transport, which is the most used in the
country. The choice of modes is a fundamental part of the company's logistics and
may have an influence on the final cost of the product. One way for the company to
gain competitiveness in the market is by outsourcing some sectors to focus on its
core business, with outsourcing of the logistics part of the company. This paper aims
to evaluate the perception of households regarding the benefits of outsourcing the
fleet of dry cargo trucks in companies located in the city of Telêmaco Borba, located
in the state of Paraná. Regarding the nature of this research, it is classified as
applied, as for the objectives, this research is classified as exploratory, since they are
made with the objective of providing an approximate overview of a given fact.
Regarding the research approach, it is classified as quantitative, qualitative or qualiquantitative. Drivers are pleased with their current dry-load outsourcing service, but
there is always something that doesn't agree with what they are looking for. dictate
their own pace of work, others aim for the security of being added to a company and
have some support, others seek better pay for working for themselves, some aim for
financial insecurity and work at a leisurely pace and with the support of In this
company, other drivers are looking for a more fit work environment, having more
freedom, no pressure and having a comfort in their own vehicle.
Keywords: Logistics; Transport Modes; Road transport; Outsourcing.

1. INTRODUÇÃO
Devido à globalização, avanço das tecnologias e a concorrência no mercado
mundial, a logística vem passando por mudanças consideráveis. O transporte de
cargas é uma das principais funções da logística, representando a maior parcela dos
custos logísticos dentro das organizações. Desta forma, possui papel fundamental
no desempenho de diversas dimensões do serviço ao cliente. Em se tratando de
custos, representa em média cerca de 60% das despesas logísticas (NAZÁRIO,
2000).
Dentro do território brasileiro, Novaes (2003) ressalta que, as ferrovias não
cobrem todo o território nacional, sendo que as opções para o transporte marítimo
também não são amplas, sendo assim, parte do transporte de produtos
manufaturados é constituída pelo transporte rodoviário, levando ao seu uso
intensivo.
Como um diferencial para as empresas se manterem no mercado, estão os
custos de transporte, melhoria nos serviços ofertados e redução nos custos, não
importando o tamanho da empresa, se o objetivo é tornar-se competitivo, faz-se
necessário um bom planejamento logístico, muitas vezes, buscando a terceirização.
(DE PAULA, 2017).
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A terceirização é um assunto que vem sendo muito discutido nos últimos, e
cada vez mais, vem entrando no mercado de trabalho, sendo o processo pelo qual
uma empresa deixa de executar uma ou mais atividades realizadas por
trabalhadores diretamente contratados e as transfere para outra empresa.
Entretanto, vários requisitos precisam ser avaliados no momento da tomada de
decisão e precificação do transporte, como: tipos de transporte; características da
carga; tipos de frotas, dentre outros (OLIVEIRA; MONTEIRO, 2018).
Para manter-se no mercado, as transportadoras dependem de custos baixos
e serviços de qualidade e, para isso faz-se necessário a utilização de uma frota
adequada, conforme a necessidade do mercado. A decisão sobre ter frota própria ou
utilizar terceiros é importante na estratégica do transporte, pois, pode afetar
diretamente no custo, qualidade do serviço prestado.
Para analisar a melhor decisão, vale listar o que se pretende e quais são as
vantagens que cada gestão proporciona, fazendo assim uma escolha mais assertiva,
tornando-se possível identificar se é viável ou não, terceirizar de forma integral o
serviço de transporte rodoviário de carga prestado por uma empresa de logística ou
manter sua frota própria.
Nesse sentido, a atividade de transporte rodoviário de cargas é realizada
utilizando como principal mão de obra o motorista do caminhão. Este profissional
caracteriza-se de maneira específica, quando comparado a outros profissionais
operacionais, por possuir rotina de trabalho sem supervisão próxima e por executar
suas atividades sozinho na maior parte do tempo. Estas especificidades conferem ao
motorista autonomia para tomada de decisões diárias que podem impactar a
produtividade e a qualidade do serviço (HUANG 2013).
Segundo Kapron (2012), os motoristas podem ser nominados segundo a
divisão social do trabalho. Há uma distinção entre o motorista proletário
(funcionários) e o motorista autônomo. Os motoristas proletários não têm a
propriedade do meio de produção (caminhão) e exercem seu trabalho em troca de
salário e também podem ser chamados de “frota”. Por outro lado, os motoristas
autônomos recebem essa nomeação por serem aqueles que trabalham por conta
própria e que, de modo geral, têm a posse de um caminhão. Sua atividade
profissional consiste em ofertar seu trabalho como prestador de serviços, podendo
ser um motorista agregado ou terceirizado em relação às empresas que o contratam,
este motorista tem a opção de aceitar ou não a carga ofertada, diferente de quando
você tem a sua frota, pois não tem a opção de rejeição de carga.
Nessa mesma linha de raciocínio, Araújo (2008) considera que a atuação
dos motoristas é classificada em três formatos: os motoristas funcionários, os
agregados e os autônomos. Para o autor, os motoristas funcionários são aqueles
que mantêm um vínculo empregatício direto com empresas de transporte a partir de
um contrato de trabalho, pagando todos os seus direitos trabalhistas, diferenciando
dos agregados e autônomos.
Quanto aos motoristas autônomos e agregados, Moreno e Rotenerg (2009)
explicam que na prática ambos trabalham de forma autônoma. O que difere um do
outro é que os que são denominados agregados trabalham vinculados a uma
empresa por tempo determinado, enquanto os chamados motoristas autônomos
prestam serviços pontuais para várias, tendo opção de buscar outras empresas.
Diante do exposto, este trabalho visa responder a seguinte pergunta da
pesquisa: Qual a percepção dos agregados em relação aos benefícios da
terceirização da frota de caminhões de carga seca?
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Para responder à pergunta de pesquisa, este estudo tem por objetivo geral,
avaliar a percepção dos agregados em relação aos benefícios da terceirização da
frota de caminhões de carga seca em empresas localizadas na cidade de Telêmaco
Borba, localizada no estado do Paraná. Já os objetivos específicos deste trabalho,
são: (i) identificar na literatura aspectos que retratem o cenário do transporte
rodoviário do Brasil; (ii) aplicar um questionário aos motoristas terceirizados nas
empresas estudadas; (iii) identificar na percepção dos agregados, os benefícios que
a terceirização de cargas pode oferecer.
O estudo justifica-se pelo momento em que o país vive, uma vez que está
muito dependente do transporte rodoviário, os custos de transporte representam a
maior parcela dos custos logísticos na maioria das empresas e chegam a
representar até 60% dos custos logísticos. De acordo com Klann (2010), quando se
analisa a participação que cada modal de transporte possui na matriz de carga do
Brasil, é possível perceber praticamente um monopólio do transporte rodoviário.
Conforme dados da Pesquisa Anual de Serviços (PAS), em 2014 o transporte
rodoviário de cargas foi o principal segmento do setor de transportes, sendo
responsável por 36,2% do PIB do setor. Com poucas opções de modais, quando se
tem um meio de transporte para as cargas, o mesmo não consegue atender a
demanda devido à estrutura oferecida para estes modais. O transporte rodoviário se
torna caro, precisando até ser terceirizado em alguns casos.
2. METODOLOGIA
2.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA
No que diz respeito a natureza desta pesquisa, classifica-se como aplicada,
pois, foi feito um estudo para avaliar a percepção dos agregados em relação aos
benefícios da terceirização da frota de caminhões carga seca, tendo por objetivo
gerar conhecimento com a aplicações práticas voltada para o objetivo específicos
(GIL, 2008).
Quanto aos objetivos, classifica-se esta pesquisa como exploratória, pois,
são feitas com o objetivo de proporcionar uma visão geral, de tipo aproximativo,
acerca de determinado fato. Esse tipo de pesquisa é realizado especialmente
quando o tema escolhido é pouco explorado e torna-se difícil formular hipóteses
precisas e operacionalizáveis. Na pesquisa exploratória, se faz necessário realizar
um levantamento bibliográfico e documental, podendo haver entrevistas não
padronizados e estudo de caso (Gil, 2008).
No que diz respeito à abordagem da pesquisa, classifica-se como
quantitativa, qualitativa ou quali-quantitativa. Na pesquisa quantitativa, é utilizado os
meios de coletas de dados, são estruturados a partir de questionários de múltipla
escolha, entrevistas individuais e outros recursos que tenham perguntas claras e
objetivas (GIL, 2008).
Em contrapartida, a pesquisa qualitativa de acordo com Gil (2008), traz
como contribuição no trabalho de pesquisa uma mistura de procedimento de cunho
racional e intuitivo capazes de contribuir para a melhor compreensão dos
fenômenos. O pesquisador vai a campo buscando obter resultados em estudo a
partir da perspectiva das pessoas nele envolvidas, considerando todos os pontos de
vista relevantes, sendo considerado mais dinâmico.
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Foi feito um estudo de caso quanto aos benefícios da terceirização da carga
seca, que é caracterizado pelo estudo profundo de um ou de poucos objetos, de
maneira a permitir o seu conhecimento amplo e detalhado, sendo uma tarefa
praticamente impossível mediante os outros tipos de métodos utilizados, sendo
assim estudo de caso pode ser utilizado tanto em pesquisas exploratórias quanto
descritivas e explicativas (GIL, 2008).
Segundo Gil (2010), define-se questionário como a técnica de investigação
composta por um conjunto de questões que são submetidas a pessoas com o
propósito de obter informações sobre conhecimentos, crenças, sentimentos, valores,
interesses, expectativas ou aspirações, e outros. Ainda de acordo com o autor, os
questionários, na maioria das vezes, são propostos por escrito aos respondentes.
Costumam, neste caso, ser designados como questionários auto aplicados. Quando,
porém, as questões são formuladas oralmente pelo pesquisador, podem ser
designados como questionários aplicados com entrevista ou formulários.
3.2 INSTRUMENTO DE PESQUISA
A partir de um levantamento bibliográfico, criou-se um questionário para ser
aplicado aos agregados das empresas objeto de estudo deste trabalho. A primeira
parte do questionário visa identificar o nome e idade do colaborador bem como a
sua respectiva empresa, o tempo em que o colaborador possui caminhão, o tempo
que está na empresa e o tempo que o colaborador já trabalha com a terceirização de
carga seca.
Em seguida, para avaliar a percepção dos agregados em relação aos
benefícios da terceirização, definiu-se 5 pilares, sendo: ambiente de trabalho;
segurança; remuneração; autonomia e insegurança financeira. A partir destes 5
pilares, foi estruturado algumas afirmativas, na qual o colaborador deverá marcar em
uma escala de 0 a 4, qual a sua percepção em relação ao que está sendo
perguntado. A escala utilizada foi: (0) não concorda e não discorda da afirmativa; (1)
discorda totalmente da afirmativa; (2) discorda da afirmativa; (3) concorda com a
afirmativa e por fim (4) concorda totalmente com a afirmativa.
A partir dos dados coletados, criou-se uma tabela de percepção, onde para
identificar o nível de percepção dos colaboradores, será utilizado da escala,
conforme ilustra a Tabela 1.
Tabela 1 – Níveis de percepção dos colaboradores.

Intervalo
0 a 20
21 a 40
41 a 60
61 a 80
81 a 100

Nível
1
2
3
4
5

Classificação
Muito Baixo
Baixo
Moderado
Alto
Muito Alto

Fonte: Autores (2019).

De acordo com a Tabela 1, o menor nível (nível 1) de satisfação
compreende o intervalo de 0 a 20, sendo considerado como muito baixo, onde o
motorista não está nada satisfeito com o seu serviço, muitas vezes por conta de
alguma coisa que ele considera fundamental para sua satisfação no trabalho. O
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segundo nível vai de 21 a 40, sendo classificado como baixo, onde provavelmente o
colaborador está insatisfeito com o salário, ou ambiente de trabalho, insegurança
financeira, entre outros. O terceiro nível (nível 3) é o moderado que compreende as
faixas 41 a 60 pontos, onde não está nem baixo nem alto, algumas coisas agradam
e outras não. O quarto nível (61 a 80 pontos) sendo considerado como alto, os
colaboradores já estão satisfeitos com as condições do trabalho, porém, pequenos
acontecimentos não o passam para outro nível muito alto de satisfação. Por último, o
quinto nível (81 a 100), é considerado como muito alto, ou seja, os colaboradores
estão totalmente satisfeitos com as condições de trabalho e não tem o que reclamar.
E por último, o questionário aponta duas perguntas para os agregados
responder quais são os pontos fortes de se trabalhar com a terceirização de carga
seca e pontos de melhoria.
A partir da pontuação atribuída pelos agregados, os dados serão tratados.
Para tratamento de dados, será utilizado o software Excel, que fará a soma e a
média simples de toda pontuação (por pilar), identificando assim, qual a percepção
dos agregados em relação aos benefícios que a terceirização pode oferecer.
3. DESENVOLVIMENTO
3.1 LOGÍSTICA
Atualmente, há um grande desenvolvimento na tecnologia dos produtos no
mercado do país. De um lado, os produtos vão se aprimorando ao longo do tempo,
incorporando novos elementos e novas tecnologias, em uma rapidez crescente. Por
outro lado, a logística precisa acompanhar estes produtos, tanto os de mercado que
tem uma logística diferenciada, quanto aos produtos tecnológicos.
Segundo Figueiredo (2000), a logística é responsável pelo planejamento,
implementação e controle, de modo eficiente e eficaz, do fluxo e armazenagem de
produtos (bens e serviços) e informações relacionadas, partindo do ponto de origem
até o produto de consumo.
De acordo com Bowersox e Closs (2001), a logística tem como objetivo levar
um produto de um lugar ao outro, começando da matéria-prima até o produto ou
serviços finais em tempo hábil, logística envolve a integração de informações,
transporte, estoque, armazenamento, manuseio de materiais e embalagem. Assim,
mesmo sendo um pouco diferente, tornam-se muito eficientes as duas teorias.
Wanke (2000) relata que a logística está ligada ao produto, pois, oferece
condições reais de garantir sua posse, por parte do consumidor, no momento
desejado, e está totalmente relacionada com a logística da informação, tendo um
papel muito importante.
Rosa (2010) definiu a logística como:
[...] a colocação do produto certo, na quantidade certa, no lugar certo, no
prazo certo, na qualidade certa, com a documentação certa, ao custo certo,
produzindo no menor custo, da melhor forma, deslocando mais
rapidamente, agregando valor ao produto e dando resultados positivos aos
acionistas e clientes sempre respeitando a integridade humana de
empregados, fornecedores, clientes e a preservação do meio ambiente.
Rosa (2010).

Segundo Bowersox e Closs (2001), a logística integrada refere-se à
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atividade logística das empresas. Essas funções logísticas são uma combinação de
3 setores operacionais: distribuição física, onde ocorre a entrega para o contratante;
apoio à manufatura, sendo basicamente a transformação da matéria prima em
produto final ou semiacabado e suprimento, que é a matéria-prima vindo do
fornecedor. A Figura 1 apresenta a integração, onde deve-se obter a coordenação
dos fluxos de materiais e de informações nessas áreas.
Figura 1 – A integração logística

Fonte: Bowersox e Closs (2001).

De acordo com a Figura 1, a integração logística parte da matéria prima,
passando pela manufatura onde ocorre a transformação para o produto final e em
seguida ocorre a distribuição do produto. Tendo um fluxo de materiais e informação
em todas as áreas citadas.
3.1.1 GESTÃO ESTRATÉGICA DO TRANSPORTE
A gestão estratégica do transporte significa tomar decisões sobre um amplo
conjunto de aspectos. Essas decisões podem ser classificadas em dois grandes
grupos: decisões estratégicas e decisões operacionais.
Para Fleury, Wanke e Figueiredo (2000), as decisões estratégicas
caracterizam-se pelos aspectos de longo prazo e referem-se basicamente a
aspectos estruturais; já as decisões operacionais são geralmente de curto prazo e
referem-se as tarefas dia a dia dos responsáveis pelo transporte.
Ainda de acordo com Fleury, Wanke e Figueiredo (2000), são basicamente
duas as principais decisões estratégicas no transporte: A primeira é a escolha dos
modais, onde o preço de cada modal influencia no custo final do produto ou serviço,
os critérios para definir qual modal usar devem sempre levar em consideração os
aspectos do produto, sendo assim, quanto maior o desempenho em serviços, maior
tende a ser o seu custo.
Em segundo, vem a decisão sobre propriedade da frota, neste caso, o
processo decisório deve considerar, além de custo e qualidade do serviço, a
rentabilidade das alternativas, onde, para os investidores da empresa tem sido um
dos principais fatores para direcionar a empresa, sendo assim, empresários buscam
a terceirização de ativos, para alcançar a rentabilidade de forma mais rápida.
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3.2 MODAIS DE TRANSPORTE
O transporte de cargas é o principal componente dos sistemas logísticos das
empresas, interferindo diretamente em seu lucro. Essa operação, é feita a partir de
modais de transporte, levando o produto ou serviço de um local até outro.
De acordo com Figueiredo, Fleury e Wanke (2000), são cinco os transportes
de cargas que são considerados modais, sendo: rodoviário; ferroviário; aquaviário;
dutoviário e aéreo. O Quadro 1 apresenta o conceito e as vantagens e desvantagens
de cada modal adaptado de Paoleschi (2009).
Quadro 1. Conceito, vantagens e desvantagens dos modais de transporte.

MODAIS DE
TRANSPORTE

Ferroviário

Rodoviário

CONCEITO

VANTAGENS

DESVANTAGENS

O transporte
ferroviário é
efetuado sobre
linhas férreas a
partir de trens
para transportar
pessoas e
mercadorias.
(Fleury; Wanke;
Figueiredo,
2000).
O transporte
rodoviário é um
serviço de rotas
curtas de
produtos
acabados ou
semiacabados,
oferecendo
entregas
razoavelmente
mais rápidas e
confiáveis de
cargas
parceladas,
levando a
mercadoria em
veículos de
cargas. (Fleury;
Wanke;
Figueiredo,
2000).

Contém um baixo
custo, porque tem
baixa incidência de
taxas e utiliza
combustíveis mais
baratos, também tem
uma grande
capacidade de carga.

Contém rotas fixas e
inflexíveis, indo
apenas onde passa o
trilho, pode depender
de outros modais de
transporte para fazer
com que as cargas
cheguem efetivamente
aos seus destinos
finais.

Tem muita
acessibilidade, pois
conseguem chegar
em quase todos os
lugares do território
brasileiro, possuindo
facilidade para
contratar ou organizar
o transporte e tendo
facilidade para a
documentação
necessária.

Tem um alto custo de
carregamento, por
causa do impacto
direto em pedágios e
alto valor do
combustível e uma
baixa capacidade de
carga.
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Aquaviário

Aeroviário

Dutoviário

Possui um baixo
custo e é muito
utilizado para
importação e
exportação de
produtos, sendo
levado a partir
de barcos,
navios ou
balsas. (Fleury;
Wanke;
Figueiredo,
2000).
O transporte
aéreo pode ser
definido por
juntar a
capacidade de
‘’levar ou
conduzir’’ ou de
‘’passar de um
lugar para o
outro’’,
passando por
obstáculos,
realizando um
feito não natural
ao ser humano;
o voo. (Fleury;
Wanke;
Figueiredo,
2000).
É muito utilizado
para transporte
de líquidos,
gases e grãos a
partir de tubos.
Tem uma alta
dimensão de
consistência,
que
basicamente
representa a
capacidade de
cumprir
pontualmente os
tempos de
entrega
previstos.
(Fleury; Wanke;

Tem a capacidade de
transportar grandes
quantidades,
percorrendo grandes
distancias,
principalmente para
fora do país, tendo
uma boa estrutura,
não danificando a
mercadoria e ainda
tendo um baixo custo.

Há um tempo de
trânsito longo, tendo
muita burocracia na
documentação de
desembaraço da
mercadoria e
necessita de terminais
especializados para
embarque e
desembarque.

Percorre longas
distâncias
independentemente
dos acidentes
geográficos que a rota
possa ter, tem um
trânsito livre e
exclusivo e também
há aeroportos
próximos ou em
centros urbanos.

Há limitação na
quantidade de carga
transportada, tendo
um custo mais
elevado do que os
demais modais de
transporte citados, e
sempre depende de
outro modal.

Pode chegar a longas
distâncias com baixos
custos operacionais,
transporta grande
volume de carga de
forma constante.

Tem alto custo de
investimento inicial e
fixo, possibilidade de
acidentes ambientais
em grande escala e
necessita de licença
para atuação.
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Figueiredo,
2000).

Fonte: Adaptado de Paoleschi (2009).

Cada um deste modais, possui características operacionais especificas,
consequentemente, estruturas de custo diferentes, que os tornam mais adequados
para determinados tipos de carga e de lugares para onde o produto será
transportado. Leva-se em conta, também, a importância e necessidade de que o
produto seja entregue pontualmente para o seu cliente.
De acordo com Figueiredo, Fleury e Wanke (2000), são cinco dimensões
importantes a ser considerada na escolha do modal, no que diz respeito às
características dos serviços oferecidos:
 Velocidade de entrega;
 Consistência;
 Capacitação;
 Disponibilidade;
 Frequência.
3.3 TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE LOGÍSTICA
Segundo Fleury, Wanke e Figueiredo (2000), a terceirização das atividades
logísticas é uma prática bastante difundida e que vem acompanhando o processo de
evolução de logística no Brasil. A contratação dos serviços de operadores logísticos
vem crescendo muito rapidamente em todo o mundo e, por consequência, também
no Brasil (FLEURY; WANKE; FIGUEIREDO, 2000).
No Brasil, uma das características genéricas que há na terceirização é
essencial para evidenciar a produção em busca do aumento da produção e
melhorias na qualidade, a fim de, conseguir se tornar mais competitivos os negócios.
Contudo, tem-se que a redução dos custos de produção por meio de sua mudança
para custos variáveis é tão expressiva que, na maior parte dos processos, acaba
transparecendo, ou se transformando no principal objetivo da terceirização (DIEESE,
2003).
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Segundo Chopra e Meindl (2003), pode-se afirmar que a terceirização é
viável e interessante, sendo necessário avaliar a estratégia do contratante. A
decisão de terceirização deve ser baseada na capacidade de uma empresa
“parceira” de lidar com o transporte de forma lucrativa, eficaz e focada para o
sucesso da companhia.
Em termos mais teóricos, existem três razões principais para que as
empresas busquem soluções externas, para atividades antes realizadas por elas,
sendo: a necessidade de manter o foco nas funções que formam as competências
centrais da empresa; uma relação custo/eficiência desfavorável das atividades
objeto de subcontratação e problemas financeiros (NOVAES, 2007).
Ainda conforme Novaes (2007), quando uma empresa busca a
terceirização, é necessário avaliar as vantagens e as desvantagens, ou seja, se o
resultado dessa avaliação realmente vale a pena para terceirizar o setor pretendido,
considerando também o custo benefício. O Quadro 2 apresenta algumas das
potenciais vantagens e desvantagens geradas com a terceirização de atividades
logísticas.
Quadro 2. Potenciais vantagens e desvantagens geradas com a terceirização de
atividades logísticas e fatores restritivos à terceirização.

VANTAGENS

DESVANTAGENS

Melhoria do serviço operacional
prestado.

Perda do acesso a informações chaves do
mercado (contato direto com clientes e
fornecedores, envolvimento com o cotidiano das
operações de campo).

Melhor nível de serviço ao
consumidor.

Redução de custos.

Expansão para mercados
desconhecidos.
Revisão do Supply Chain da
empresa.
Acesso a competências externas.
Maior flexibilidade.
Redução de investimentos.
Acesso a tecnologias recentes.
Aquisição de Knowhow.
Maior produtividade.

Descompasso entre as percepções do contratante
e do operador contratado sobre os objetivos
competitivos da empresa contratante.
Falta de habilidade do operador contratado para
responder as mudanças de condições de
negócios.
Incapacidade do operador de cumprir as metas
combinadas com o contratante.
Criação de uma dependência excessiva da
empresa contratante ao operador logístico,
gerando um alto custo de mudança.
Perda do planejamento estratégico logístico.
Perda da capacidade logística interna da empresa
contratante.
Definição do nível de serviço desejado.
Necessidade de enxugar o quadro de funcionários
da empresa contratante.
Custo da terceirização.
Implementação da integração de um sistema de
informação entre o prestador de serviço logístico e
a empresa contratante.
Fonte: Costa (2007).

Para Pedriali (2004), muitas empresas e empreendedores buscam a
terceirização quando veem oportunidades ou dificuldades no determinado setor,
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contratação de serviços, estendendo-se pelo acompanhamento da execução do
serviço até o término da vigência do contrato. Para conduzir o processo de
terceirização, são necessárias algumas etapas, sendo:
 Identificação das oportunidades de terceirização;
 Identificação de parceiros estratégicos;
 Seleção da empresa terceira prestadora de serviço;
 Negociação do contrato;
 Execução do serviço;
 Acompanhamento da satisfação do cliente.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
O questionário instrumento de pesquisa deste estudo, foi enviado para 20
motoristas. Da população de 20 motoristas, 16 retornaram o questionário
respondido. No Gráfico 1, observa-se as idades dos motoristas entrevistados.
Gráfico 1 – Idade dos motoristas entrevistados.
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41 a 45

46 a 50

Acima de 50

Fonte: Autores (2019).

A partir do Gráfico 1, verifica-se que 6 motoristas (aproximadamente
37,50%) possuem idade entre 41 e 45 anos, 4 motoristas (25%) possuem entre 31 a
40 anos; 3 motoristas (cerca de 18,75%) possuem mais de 50 anos, 2 motoristas
estão entre 46 a 50 anos (que corresponde a 12,50%) e apenas 1 motorista (6,25%
tem até 30 anos de idade. Os resultados, podem ser justificados na medida que,
existe uma certa dificuldade para comprar o primeiro caminhão, se faz necessário
experiência nas estradas para trabalhar por conta própria, como terceiro ou
agregado, por isto teve apenas 1 motorista com menos de 30 anos e teve mais entre
41 a 45 anos.
No Gráfico 2, observa-se o tempo em que os motoristas possuem caminhão
próprio.
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Gráfico 2 – Tempo que os motoristas possuem caminhão.

16
14
12
10
8
6
4
2
0
Até 5 anos

6 a 10 anos

11 a 15 anos

16 a 20 anos

acima de 20
anos

Fonte: Autores (2019).

De acordo com o Gráfico 2, veremos que 4 motoristas possuem caminhão a
menos de 5 anos (que corresponde a 25%), 4 motoristas possuem caminhão entre
16 a 20 anos (que corresponde a 25%), 3 motoristas possuem caminhão entre 6 a
10 (que corresponde a 18,75%), 3 motoristas entrevistado possuem o caminhão
entre 11 a 15 anos (que corresponde a 18,75%), e apenas 2 motoristas possuem
caminhão a mais de 20 anos (representando cerca de 12,50%).
Muitos motoristas demoram a investir em seu caminhão e continuam
trabalhando de empregado, até ter uma maior experiência nas estradas e uma
segurança financeira estável para investir em um veículo.
No Gráfico 3, observa-se há quanto tempo os motoristas entrevistados
trabalham com a terceirização da carga seca.
Gráfico 3 – Tempo que os motoristas trabalham com terceirização de carga seca.
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Fonte: Autores (2019).
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Observa-se a partir do Gráfico 3, que 5 motoristas trabalham com a
terceirização de carga seca a menos de 5 anos (representando 31,25%), 4
motoristas trabalham entre 6 a 10 anos (o que corresponde a 25%), 2 motoristas
trabalham com a terceirização entre 16 a 20 anos (que representa 12,5%), outros
dois responderam que trabalham neste segmento a mais de 20 anos (representando
12,5%) e apenas 1 motorista está trabalhando com a terceirização entre 11 a 15
anos (representando 6,25%). Muitos motoristas começam em empresas diferentes e
demoram um pouco a ingressar no transporte terceirizado de carga seca, está bem
disperso os dados obtidos, porém a maior média é de até 5 anos, isso mostra
motorista que trabalhavam em outro setor, migrando para este tipo de transporte de
carga seca.
No Gráfico 4, será apresentado o que os motoristas consideram mais
importante em seu emprego.

Gráfico 4 – O que considera mais importante em seu emprego.
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Fonte: Autores (2019).

Verifica-se a partir do Gráfico 4, que 6 motoristas consideram mais
importante em seu emprego a segurança (representando 37,5%), 4 motoristas
afirmaram que consideram o ambiente de trabalho mais importante (representando
25%), 2 motoristas consideraram a autonomia (representando 12,5%), 2 motoristas
relatam que consideram mais importante a insegurança financeira ( que representa
12,5%), 1 motorista respondeu que considera a remuneração o fator mais importante
(representando 6,25%), ficou faltando um motorista que não respondeu a esta
pergunta.
O Quadro 3, apresenta a pontuação, nível de satisfação e o nível em que o
motorista está em relação a percepção dos benefícios da terceirização de carga
seca.
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Quadro 3 – Níveis de percepção dos colaboradores.
Terceiro/Agregado Pontuação
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O

59
71
77
60
74
64
63
68
58
57
66
70
68
66
88

Nível

Nível de Satisfação

3
4
4
3
4
4
4
4
3
3
4
4
4
4
5

Moderado
Alto
Alto
Moderado
Alto
Alto
Alto
Alto
Moderado
Moderado
Alto
Alto
Alto
Alto
Muito Alto

Fonte: Autores (2019).

De acordo com o Quadro 3, 4 respondentes (o que corresponde a 26,6%),
estão no nível de satisfação (Moderado), onde, os motoristas então no meio termo,
algumas coisas agradam e outras não.10 respondentes (que corresponde a 66,6%),
estão no nível 4 de satisfação (Alto), onde os entrevistados estão satisfeitos com o
as condições de trabalho, porém pequenos acontecimentos relativos à segurança;
ambiente de trabalho; remuneração, não o passam para o outro nível de satisfação.
1 respondente (que corresponde a 6,8%), está no nível de satisfação (Muito Alto),
onde os motoristas estão muito satisfeitos com o seu serviço atual, não tendo muita
coisa do o que reclamar.
Trabalhar como agregado e terceiro sempre é o objetivo do motorista de
frota, porém primeiramente você deve pegar muita experiência nas estradas para ter
o seu próprio caminhão, quando você consegue investir e virar um agregado ou
terceiro, você alcança um nível maior de satisfação, por isso não teve nenhum
resultado (Muito Baixo) ou (Baixo).
No Gráfico 5, observa-se o nível de satisfação dos motoristas perante os
benefícios gerados da terceirização da carga seca.
Gráfico 5 – Nível de satisfação dos motoristas aos benefícios da terceirização de
carga seca.
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Fonte: Autores (2019).

Observa-se a partir do Gráfico 5, que 10 motoristas apresentaram um nível
de satisfação alto (representando 62,5%), 4 motoristas apresentaram um nível
moderado de satisfação (representando 25%) e apenas 1 motorista teve um nível de
satisfação muito alto (representando 6,25%).
Observa-se vendo que o nível de satisfação dos motoristas perante os
benefícios da terceirização está alto, muitos relatam diferentes motivos por optar por
este segmento, trazendo uma diferente visão de cada perante o problema.
O principal ponto forte relatado pelos motoristas foi a autonomia, onde eles
podem escolher a sua viagem e ditar o seu ritmo de trabalho, citaram o baixo
investimento para começar a trabalhar e estabilidade, o ponto de melhoria que mais
foi citado mesmo sendo uma pergunta aberta, foi o preço do frete, pois foi estipulada
uma tabela de frete para esses motoristas, porem algumas empresas não seguem
isto, alguns também citaram a % ganha pelas empresas em cima dos agregados e
terceiros, reduzindo muito o valor recebido, foi citado vários pontos do transporte
rodoviário, como o preço do óleo, preço de pneu e valor dos pedágios.

5. CONCLUSÃO
Este trabalho buscava avaliar a percepção dos agregados em relação aos
benefícios da terceirização da frota de caminhões de carga seca em empresas
localizadas na cidade de Telêmaco Borba, localizada no estado do Paraná, foi
elaborado um questionário para aplicar aos motoristas agregados e terceiros, onde
buscava-se coletar informações direto com os motoristas deste segmento da
terceirização de carga seca. Os 3 objetivos específicos foram concluídos com
sucesso, primeiro foi o levantamento bibliográfico sobre o tema, foi pesquisado em
livros; tcc’s e artigos, buscando sempre assuntos e conceitos sobre o tema.
Aplicação do questionário, onde foi deixado o questionário em uma empresa para os
motoristas responderem, também foi buscado conhecidos que são agregados e
terceiros responder as questões. Também foi coletado as informações obtidas de tal,
onde foi juntada todas as informações e elaborado gráficos e tabelas para conseguir
dados relevantes sobre o assunto, sendo assim foi alcançado todos os objetivos
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específicos estipulados.
Os motoristas estão satisfeitos com o seu serviço atual na terceirização de
carga seca, porém sempre tem algum acontecimento que não está de acordo com o
que eles buscam, cada um vê um benefício como principal motivo para estar
atuando neste segmento, alguns buscam a autonomia para ditar o seu próprio ritmo
de trabalho, outros visam a segurança de estar agregado a uma empresa e ter
algum apoio, outros buscam uma melhor remuneração por trabalhar para si mesmo,
alguns visam a insegurança financeira e trabalham em um ritmo tranquilo e com o
apoio da empresa, outros motoristas buscam um ambiente de trabalho em que se
encaixam mais, tendo mais liberdade, sem pressão e tendo um conforto em seu
próprio veículo.
Houve uma grande dificuldade com a demora para conseguir que os
motoristas respondessem os questionários, pois, foi deixado na empresa, quando
eles chegavam na empresa já queriam carregar e viajar, então houve uma rejeição
no começo para preencher o questionário, até estavam com medo de ser alguma
coisa da própria empresa. Observou-se também que alguns questionários foram
preenchidos errados ou estavam faltando dados, utilizando apenas os dados que
foram feitos de forma correta.
Uma sugestão para um futuro trabalho, seria interessante um estudo na
terceirização do transporte florestal que ocorre na cidade de Telêmaco Borba – PR,
pois, a empresa produtora de papel e celulose está focando em buscar apenas
agregados e terceiros, dispensando empresas terceiras que já estão prestando
serviço a tempo.
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RESUMO
O presente trabalho é apresentado para demonstrar os desafios que um
empreendedor enfrenta para abrir uma empresa, e quais as ferramentas corretas
para saber a viabilidade da abertura de um novo negócio, utilizando a ferramenta
plano de negócios que auxilia o empreendedor a saber qual rumo e quais decisões
corretas tomar e saber se é viável ou não abrir uma nova empresa.
Palavras-chave: Plano de negócios; viabilidade; empreendedor.

ABSTRACT
This paper is presented to demonstrate the challenges that an entrepreneur faces to
start a company, and what are the correct tools to know the viability of starting a new
business, using the business plan tool that helps the entrepreneur to know which way
and which Right decisions make and know if it is feasible or not to start a new
business.
Key-words: business plan; viability; entrepreneur.

1. INTRODUÇÃO
Atualmente, mais pessoas buscam ser donas do próprio negócio, e com isso
a competitividade no mercado acaba sendo maior, onde aqueles que sobrevivem no
mercado são os que fazem um bom planejamento e uma análise detalhada do nicho
de mercado desejado para começar um novo negócio.
De acordo com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas EmpresasSEBRAE (2018) o mercado marceneiro está aquecido, pois ele está diretamente
ligado com o mercado habitacional e também com a forma que as habitações são
construídas, sendo que a maioria das novas habitações construídas contam com
espaços compactados, sendo assim, a busca por moveis sob medidas para caberem
em ambientes pequenos está cada vez maior. Com o mercado marceneiro em alta,
novos empreendedores vêm esse nicho de mercado como uma oportunidade de
crescimento, mas como em qualquer tipo de negócio o planejamento é essencial e
para a realização de um bom planejamento, a principal ferramenta utilizada é o
plano de negócio que tem como objetivo mostrar as melhores metodologias para a
abertura de uma nova empresa e verificar se é viável ou não a abertura do negócio.
Sendo assim, coloca-se como problema de pesquisa: Qual a viabilidade de
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implantação de uma marcenaria de móveis planejados no município de Telêmaco
Borba - PR?
Tendo em vista o estudo da abertura do empreendimento o objetivo geral
dessa pesquisa é analisar a viabilidade da abertura de um novo negócio no mercado
e setor de marcenarias na cidade de Telêmaco Borba/PR, visando a implantação do
empreendimento.
Os objetivos específicos para a realização do estudo são:
a) Realizar levantamento bibliográfico, nas temáticas de gestão estratégica e plano
de negócios.
b) Estudar o mercado de marcenarias já estabelecidos, para realização da abertura
de um novo negócio;
c) Averiguar as diferentes etapas de um plano de negócios e metodologias corretas
a serem utilizadas na abertura de uma empresa;
d) Analisar a viabilidade da abertura do novo empreendimento.
O estudo desenvolve-se com intuito de conhecer o ambiente empreendedor e
verificar quais as melhores formas de planejamento e aplicabilidade dos
conhecimentos do contador para a abertura de uma empresa.
De acordo com Passarela (2015) A pesquisa demonstra sua importância
acadêmica devido ao aprofundamento do conhecimento na área de
Empreendedorismo e em seu principal motivo, que é a criação de um novo negócio.
Além de gerar renda e empregos, as pequenas empresas são responsáveis por
estimular a competitividade do setor e, assim, oferecer cada vez melhores produtos
e serviços à comunidade.
Em relação ao empreendedor a pesquisa pretende projetar uma visão geral
sobre as dificuldades que um novo empreendedor enfrenta, referente ao mercado
concorrente, dificuldade com fornecedores e formulação de preço e qualidade.

2. METODOLOGIA
Gil (2010, p.1) “Podemos definir pesquisa como procedimentos racionais e
sistemáticos que buscam conceder respostas aos problemas apresentados”. Dessa
forma a pesquisa se faz necessária quando não estão dispostas as informações
suficientes para responder o problema.
O estudo que será apresentado se tratará de uma pesquisa exploratória, [...] “
tem como proposito proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a
torná-lo explícitos ou a construir hipóteses. (Gil, 2010, p.27). Para a elaboração da
pesquisa serão utilizadas amostras intencionais como: pesquisa de preço em
concorrentes.
Quanto aos meios para a realização desta pesquisa será necessário à
utilização de pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo. Sendo assim observa-se
que para a realização do estudo se fará necessário a utilização de dados primários e
secundários.
Na coleta de dados para a primeira parte do trabalho, ou seja, para a
fundamentação teórica será utilizado dados secundários, coletados por meio de
livros e artigos científicos. Já na segunda parte do trabalho, onde o estudo de caso é
apresentado será realizado a coleta de dados primários através de: Pesquisa de
campo.

VI Encontro de Pesquisa e X Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 24 e 25 de
outubro de 2019

O estudo de caso se dará por meio do plano de negócios vide (Apêndice A)
onde serão avaliados os principais pontos para a abertura de uma empresa e a
viabilidade do negócio.
A população que será utilizada para o estudo são as empresas do ramo
marceneiro localizadas no município de Telêmaco Borba/PR sendo todas de
pequeno porte com um faturamento de em média R$ 300.000,00 por ano, são quatro
empresas que serão usadas como amostra. A ferramenta utilizada para coleta de
dados será entrevista semiestruturada com roteiro de perguntas vide (Apêndice B).
Com base nos dados que serão coletados o estudo irá se tratar de uma pesquisa
quantitativa e qualitativa. Para os dados quantitativos, a partir dos resultados que
serão obtidos serão disponibilizados dados estatísticos organizados em tabelas, já
para os dados qualitativos serão feitas as análises do conteúdo bibliográfico para
apresentação através da fundamentação teórica.

3. DESENVOLVIMENTO
3.1 Gestão estratégica
Com a nova era de grande evolução e mudanças tecnológicas, fiscais
culturais e sociais, as empresas tanto de pequeno quanto as de grande porte
buscam novas oportunidades de crescimento e desenvolvimento.
(Pontes, 2012, p. 27) aponta a gestão estratégica como uma ferramenta que
possibilita projeções de situações futuras que auxiliarão o gestor da empresa na
definição de seus objetivos estratégicos, no levantamento de alternativas
condizentes e na decisão estratégica eficaz, dessa forma torna-se notório a
importância da gestão estratégica para as empresas.
A gestão estratégica e o plano de negócios são ferramentas que geram
vantagem competitiva em uma empresa.
O plano de negócios e o planejamento estratégico fornecem muitas
informações sobre o empreendimento definindo as principais
características, possibilitando ao empreendedor analisar a viabilidade
do projeto frente ao cenário no qual a empresa está inserida e
compreender seus pontos fortes e fracos. (Nogueira, Almeida, 2011,
p. 2).

De acordo com Nogueira e Almeida (2011), por mais que as duas ferramentas
se complementem a aplicação das mesmas se dá de forma distinta, enquanto o
plano de negócios entra como ferramenta inicial para verificar a viabilidade e
vantagens competitivas de um empreendimento e outras questões referentes a
abertura do novo negócio, a gestão estratégica busca o crescimento organizacional,
análise de cenários futuros e formas de atingir os objetivos estabelecidos.

3.1.1 Organizações
As mudanças no mercado são constantes e ágeis e o número de novos
negócios que são abertos só aumentam diante disso para sobreviver em um
ambiente altamente competitivo as pequenas empresas precisam se adequar ao
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cenário, por conta desse fator as empresas necessitam ser flexíveis as mudanças e
usar a gestão estratégica a seu favor.
Dentro da estratégia competitiva a empresa necessita avaliar a concorrência
para averiguar o que a distingue dos seus concorrentes. De acordo com (PORTER,
2004, p.51) é importante a empresa avaliar seus principais concorrentes e também
os concorrentes potenciais para assim ela poder estabelecer metas futuras e se
desenvolver da melhor forma comparando os seus resultados com os de seus
concorrentes. Dessa forma a competitividade pode ser definida ou conceituada como
a habilidade que uma empresa possui em aumentar seu tamanho e lucratividade, ela
pode fazer isso detectando nichos de mercado, avaliando os principais erros de seus
concorrentes, porem ela só será de fato competitiva se tiver a frente uma liderança
com visão inovadora e estratégica a sua frente.
Na competividade empresarial é necessário realizar uma análise detalhada
dos concorrentes, porem nem sempre isso ocorre, fato que prejudica o empresário,
devido ao não conhecimento sobre seus concorrentes, isso interfere no processo de
vendas, formulação das vendas e preço e até mesmo no marketing a ser utilizado.
“Apesar da clara necessidade de uma análise, sofisticada da concorrência na
formulação da estratégia, tal análise às vezes na prática, não é feita explicitamente
ou de forma completa” (Porter, 1980. p. 61).
De acordo com Porter (1980) muitas vezes a análise dos concorrentes não é
realizada de forma correta por presunções realizadas pelo empreendedor, por
exemplo: “não é possível realizar uma análise detalhada do concorrente”, “já
conheço meu concorrente, porque já existe a competição diária”. Porem essas
presunções nem sempre podem ser tomadas por verdadeiras, por conta disso se faz
necessário a análise sofisticada do concorrente.
A figura 01 mostra os principais componentes que devem conter uma análise
de concorrentes.
Figura 01: Elementos de uma análise de concorrentes

Fonte: (Porter, 1980, p. 62).
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3.1.2 O Profissional Contador
Com a busca constante de desenvolvimento e aprimoramento da gestão
estratégica as organizações estão buscando mais profissionais capacitados para
atender os objetivos e metas da empresa. “Desse modo, a figura do profissional
contábil, é cada vez mais importante para a sociedade, visto que ele está
diretamente ligado aos fluxos de informações necessárias para os processos
decisórios da entidade” (FONSECA et al., 2014, p. 1).
O Contador tem um papel essencial para todos os tipos de empresas, porem
quando nos referimos as pequenas empresas, o contador ainda possui uma imagem
antiquada ou até mesmo papel secundário, sendo aquela pessoa responsável
apenas pelo cálculo dos impostos na visão dos empresários. Com o
empreendedorismo em alta é necessário que os novos empresários tenham ciência
da importância do contador, pois o mesmo possui conhecimento técnico e
capacidade para fazer o gerenciamento da empresa e saber quais os melhores
caminhos a empresa deve seguir para obter crescimento.
3.2 Empreendedorismo
Segundo Dornelas (2005, p.39) “Empreendedorismo é o envolvimento de
pessoas e processos que, em conjunto, levam à transformação de ideias em
oportunidades”. Seguindo a linha de pensamento do autor observa-se que o
empreendedorismo está diretamente ligado com a capacidade de criar e realizar
mudanças, inovações e melhorias a um negócio.
Se tornar um empreendedor nem sempre é algo que já está predestinado ou
planejado, muitas vezes ocorre por acaso diante de uma oportunidade ou até
mesmo necessidade, a figura 02 exemplifica fatores que podem levar ao início de
um novo negócio.
Figura 02: Fatores que influenciam o comportamento empreendedor.

Fonte: Dornelas (2005, p 41).
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3.2.1 Empreendedorismo no Brasil
De acordo com Dornelas (2005, p. 26) o movimento empreendedor no Brasil
deu-se início nos anos 90, antes dessa época pouco era comentado o termo
empreendedorismo e abertura de pequenos negócios e foi também na década de 90
que surgiu o Serviço Brasileiro de Apoio às micro e pequenas empresas – SEBRAE,
trata-se de uma instituição privada que tem como objetivo promover a
competitividade e o desenvolvimento sustentável dos pequenos negócios (SEBRAE,
2019.), sendo assim é uma entidade que visa trabalhar junto com os novos
empreendedores dando total apoio e suporte para que os mesmos consigam abrir
seus novos empreendimentos, se manterem no mercado e se desenvolverem.
3.2.2 Empreendedorismo e a crise econômica
Em época de crise econômica que o pais enfrenta, o empreendedorismo se
tornou um importante ponto de crescimento na economia do país, pois com a falta
de empregos muitas pessoas se veem encurraladas e acabam abrindo seu próprio
negócio para se manterem no mercado, é aonde entra o empreendedorismo por
necessidade.
O percentual de novas empresas (com até 3,5 anos) criadas por
necessidade saltou de 29% em 2014 para 43% em 2015, e se manteve
praticamente estável em 2016. Os números são de um estudo do Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e
contemplam negócios registrados e empreendedores informais. (Melo, G1,
2017).

Conforme a figura 03, observa-se uma queda significativa entre os anos de
2011 a 2016 no empreendedorismo por oportunidade e em contrapartida o aumento
do empreendedorismo por necessidade.
Figura 03: empreendedorismo em empresas com menos de 3,5 anos

Fonte: Melo, G1 (2017)
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Dessa forma observar-se que tanto em tempos de estabilidade econômica
do país quanto em tempos de crise o empreendedorismo pode ser considerado
viável pelo fato dar continuidade ao ciclo econômico gerando mais empregos e
aumentando o número de consumidores no mercado.
3.3 Plano de negócios
Sempre que se remete ao assunto empreendedorismo ou abertura de uma
empresa logo associamos os termos ao plano de negócios que, é uma ferramenta
fundamental para o sucesso na abertura de um novo negócio ou até mesmo
reestruturação e projeto de melhoria para um negócio já existente.
O planejamento do negócio tornou-se algo essencial, pois a falta do mesmo
pode ser apontada como a principal causa de fracasso de um novo negócio.
Dornelas (2005, p.93) refere-se ao plano de negócios como uma ferramenta para
auxiliar ou até mesmo gerenciar o planejamento e desenvolvimento inicial de uma
start-up, afim de promover a continuidade do negócio, sendo o plano de negócios
um documento indispensável para o empreendedor.
Com o plano de negócios o empreendedor poderá analisar o mercado,
comparar os concorrentes existentes, produtos que serão oferecidos, gastos e
investimentos e qual a expectativa de retorno do investimento e outras variáveis
envolvidas em um empreendimento.
3.3.1 Elaboração e etapas de um plano de negócios
Cada negócio possui suas particularidades, por conta desse fator não existe
um padrão especifico para o plano de negócios, a estrutura dele vai depender do
tipo da empresa, ramo de atividade, porte e outras questões. Porém o plano de
negócios possui seções que são consideradas base, ou seja, todo e qualquer tipo de
plano de negócio possui uma base.
De acordo com Dornelas (2005, p. 101) essas seções são organizadas de
forma lógica para que qualquer pessoa que for ler o material entenda a estrutura da
empresa, como ela é organizada, produtos ou serviços ofertados, etc.
Um plano de negócios emana tempo para ser elaborado pois ele é de fato a
descrição detalhada da empresa, como endereço, processo produtivo, valores,
analise de mercado e outros pontos.
Hisrich, Peters e Shepherd (2014) cita etapas para elaboração de um plano
de negócios que podem ser usadas como esboço, mas como citado anteriormente
os planos de negócios nem sempre são iguais, porem possuem etapas base, de
acordo com os autores essas etapas são: Página introdutória, resumo executivo,
análise de mercado, descrição do empreendimento, plano operacional, plano de
marketing e plano financeiro. Essas etapas são fundamentais na construção de
qualquer plano de negócio, a ausência delas ou de apenas uma dessas etapas
acaba tornando o plano de negócios ineficaz e sem muita utilidade para o
empreendedor.
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4. ESTUDO DE CASO
O estudo de caso foi aplicado através do plano de negócios referente a
abertura de uma marcenaria de móveis planejados na cidade de Telêmaco BorbaPR, a ideia principal do estudo foi verificar a viabilidade da abertura de um novo
empreendimento na cidade com o nicho marceneiro o mesmo se encontra na
apêndice A, onde foram estudados diversos fatores para a abertura da empresa,
como ambiente em que a empresa está inserida, análise de clientes e concorrentes,
no plano de negócios também foi estudado a estrutura da empresa e como ela irá
funcionar através do plano operacional. Um dos pontos importantes do plano de
negócios é o plano financeiro pois é através dele que foi possível verificar se
financeiramente é viável ou não abrir a empresa com base na análise dos índices de
viabilidade.
Por fim foi feita uma avaliação do plano de negócios onde observou-se que é
viável abrir a empresa mesmo com as fraquezas e ameaças analisadas na análise
S.W.O.T, pois os sócios contavam com capital para abertura da empresa e capital
de giro para se manter sem encomendas por um certo período de tempo e o ramo
marceneiro está devido à grande construção de habitações populares que afetam
diretamente o nicho marceneiro.

5. CONCLUSÃO
O empreendedorismo vem se tornando um dos principais agentes
responsáveis pelo crescimento da economia de um país, onde há oportunidades de
criação de renda, empregos e tributos, ou seja, faz girar a economia.
Neste sentido, o presente trabalho buscou responder ao objetivo geral do
estudo: analisar viabilidade da abertura de um novo negócio no mercado e setor de
marcenarias na cidade de Telêmaco Borba/PR, visando a implantação do
empreendimento. Para isso foi analisado diversos fatores através da pesquisa
bibliográfica e plano de negócios.
Onde verificou-se que a abertura de um novo empreendimento não é tão
simples quanto parece, pois sem um estudo e um planejamento bem elaborado a
abertura da empresa pode até acontecer porem a mesma não irá se manter no
mercado.
O estudo buscou verificar o ambiente em que a empresa será inserida, a
concorrência existente, clientela, preço e o capital a ser investido. Através desses
estudos notou-se que apesar de uma concorrência considerada normal para a
economia da região e as fraquezas e ameaças analisadas na Análise S.W.O.T,
ainda é viável a abertura da empresa, pois de acordo com os indicadores de
viabilidade apresentados no plano de negócios a empresa terá uma boa
lucratividade, boa rentabilidade e um retorno de investimento de menos de 2 anos.
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PLANO DE NEGÓCIOS PARA VIABILIDADE DE UMA LOJA DE
ROUPAS E ACESSÓRIOS PET
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RESUMO
O presente trabalho de conclusão de curso apresenta um estudo completo anexado
junto a ele um plano de negócios para abertura de uma empresa de roupas e
acessórios pet em Telêmaco-Borba-PR. Quanto a metodologia foi realizada uma
pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo. Os resultados foram negativos para a
abertura da empresa, sendo assim ela não é viável
Palavras-chave: empreendedorismo; roupas e acessórios pet; viabilidade.

ABSTRACT
This course conclusion paper presents a complete study alongside a business plan
to open a pet clothing and accessories company in Telêmaco-Borba-PR. How much
was done a bibliographic research and field research. The results allowed for the
opening of the company, so it is not viable.
Key-words: entrepreneurship; pet clothes and accessories; viability.

1.

INTRODUÇÃO

De acordo com Baggio (2014) o empreendedorismo é o principal fator para o
desenvolvimento econômico e social do país. Geralmente ele é associado a um tipo
de negócio, mas não se restringe somente isso. Empreender é aplicar e colocar
novas ideias em prática.
Conforme o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas –
SEBRAE (2019) o ramo Pet Shop está entre os 5 segmentos mais promissores para
2019 e devido ao seu crescimento contínuo, os próximos anos também estarão
favoráveis.
Com as pessoas cada dia mais preocupadas com o bem-estar dos seus
animais, surgem gastos e cuidados em vários fatores: alimentação, higiene, saúde,
abrigo, etc. e devido a isso o mercado pet se torna cada vez mais competitivo,
portanto, a necessidade de se destacar entre os demais empreendimentos já
existentes no ramo é fundamental (COSTA, 2004).
Mediante a este contexto, surge a seguinte problemática: Qual a viabilidade
1
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de uma loja de roupas e acessórios pet na cidade de Telêmaco Borba - PR?
Sendo assim, o artigo tem como objetivo geral analisar a viabilidade de uma
loja de roupas e acessórios pet em Telêmaco Borba e como objetivos específicos:
- Realizar levantamento teórico nas temáticas de empreendedorismo;
- Diagnosticar se a população de Telêmaco Borba tem interesse neste
segmento pet;
- Identificar a viabilidade financeira da empreendedora;
- Verificar o marketing para atrair os clientes;
- Analisar a aplicabilidade do plano de negócios de uma loja de roupas e
acessórios pet em cidade de Telêmaco Borba.
O presente trabalho surgiu da ideia da empreendedora em montar um local
para pessoas exigentes que possuem pets, que amam e zelam pelos seus cuidados
e bem-estar. Os clientes encontrarão roupas para todas as estações do ano e
acessórios que combinam com a personalidade de cada um.
2.

METODOLOGIA

Quanto a metodologia, qualquer tipo de pesquisa é voltado para solução de
problemas através de procedimentos científicos. Os procedimentos são os
problemas, as dúvidas, o método científico, a resposta e/ou a solução (OLIVEIRA,
2011).
O artigo se apresentará através de pesquisa descritiva, a qual busca
observar, analisar, registrar e correlacionar fatos e/ou fenômenos sem manipulá-los
(OLIVEIRA, 2011).
Com relação aos meios de realização de pesquisa, será utilizado pesquisa
bibliográfica e pesquisa de campo. De acordo com Oliveira (2011) a pesquisa
bibliográfica procura entender as contribuições sociais e cientificas do passado,
presente e futuro. Logo, a pesquisa de campo busca a coleta de informações, de
fatos e fenômenos dentro do nicho escolhido.
Para base do trabalho, será utilizado o modelo de plano de negócios do
Serviço Nacional de Apoio as Empresas – SEBRAE, pois ele é fundamental para
traçar o retrato do mercado. Para base de informações será utilizado o ramo Pet
Shop com ênfase em moda e acessórios pets.
3.

DESENVOLVIMENTO

3.1

EMPREENDEDORISMO

A palavra empreendedorismo foi usada pela primeira vez no século XX no
ano de 1950 pelo economista Joseph Schumpeter com a tradução: pessoa criativa e
capaz de fazer sucesso com inovações. Logo após, no ano de 1982 ele vinculou o
empreendedorismo ao desenvolvimento econômico, com novas técnicas, produtos,
maneiras, fontes e recursos, e até mesmo uma nova forma de organização
industrial. (ROCHA, 2016)
Como dito anteriormente, o empreendedorismo é um dos principais fatores de
desenvolvimento econômico, social e tecnológico do mundo e cresce a cada dia, ele
é fundamental para a geração de riquezas e extremamente importante para geração
de empregos. Compreender a sua importância e o perfil do empreendedor é de
suma importância para a sociedade. (ROCHA, 2016)
Segundo Rocha (2016) o empreendedor precisa entender e dominar seu
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nicho, mesmo que essa seja uma das maiores dificuldades dos empreendedores,
pois na medida que ele não se dedica, suas chances diminuem com a concorrência.
O padrão geral de idade empreendedora são jovens de 25 até 44 anos,
porém esse índice não descarta que pessoas mais velhas ou mais novas se
encaixem nesse perfil. (ROCHA, 2016)
3.1.1 Empreendedorismo no Brasil
O empreendedorismo ganhou forças no Brasil na década de 90 devido a
abertura da economia que criou várias entidades voltadas ao tema, ao processo de
privatização das estatais e a abertura do mercado interno para a concorrência
externa. Antes disso, as criações de pequenas empresas eram limitadas devido ao
ambiente político – econômico. (ROCHA, 2016)
No Brasil, a taxa de idade empreendedora é entre 18 e 64 anos e em 2015
cerca de 52 milhões de brasileiros (mais de 39% da população) estavam vinculados
com alguma atividade empreendedora. Isso deixa o Brasil na lista dos 10 países
mais empreendedores do mundo. (ROCHA, 2016)
Abaixo segue Figura 01, gráfico com os principais motivos para as pessoas
desistirem de empreender.
Figura 01 – Gráfico demonstrativo dos motivos para as pessoas desistir de
empreender

Fonte: Adaptado de Rocha (2016)

3.2

GESTÃO ESTRATÉGICA

Segundo Pereira (2009) a Gestão Estratégica visa assegurar o sucesso atual
e futuro da empresa. Geralmente é exercida por profissionais de cargos altos e visa
garantir os objetivos de longo prazo da organização, estabelecendo os rumos a
serem seguidos.
A gestão estratégica possui três etapas distintas: Planejamento Estratégico,
Execução e Controle. A primeira serve para identificar os riscos e propor soluções
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para descarta-los ou amenizá-los; a segunda para identificar os pontos fortes e
fracos da empresa em relação aos seus concorrentes e a terceira para dominar o
mercado e definir estratégias para seus serviços e produtos. (PEREIRA, 2009).
3.3

PLANO DE NEGÓCIOS

Segundo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
(SEBRAE, 2019) o Plano de Negócios é ideal para traçar o retrato do mercado, dos
produtos ofertados e das atitudes do empreendedor. É através do plano de negócios
as informações detalhadas do ramo escolhido, clientes, fornecedores e
concorrentes, contribuindo para a viabilidade da ideia e gestão da empresa.
É um documento que descreve por escrito os objetivos de um negócio e quais
passos devem ser dados para que esses objetivos sejam alcançados, diminuindo os
riscos e as incertezas. Um plano de negócio permite identificar e restringir seus erros
no papel, ao invés de comete-los no mercado. (SEBRAE, 2019)
Ainda segundo o SEBRAE (2019), o plano de negócios é importante para
quem está iniciando e também para quem já está no mercado ampliando seu
empreendimento. Esse planejamento não elimina os riscos e sim evita que erros
sejam cometidos por falta de analises.
De acordo com o SEBRAE (2019) o plano de negócios pode ser divido nas
seguintes etapas:

Análise de mercado: para conhecer os clientes, os concorrentes e os
fornecedores para traçar metas eficazes;

Qualidade e custo-benefício: para estabelecer como o produto será
visto no mercado;

Operacional e financeiro: para executar as ideias e realizar estimativas
de quantos clientes atenderá por mês, a quantidade de funcionários e as metas de
cada um, logo o financeiro ajuda a estimar os custos iniciais, despesas e receitas,
capitais de giro, fluxos de caixas e os lucros;

Avaliação do plano de negócio: para analisar cada detalhe e colocá-lo
em prática.
3.4

MERCADO DE PETS

O SEBRAE (2017) afirma que o mercado Pet cresce continuamente em todo
o mundo. Em 2018 cresceu 7,5% no Brasil mesmo com a crise. Os brasileiros
gastam certa de 20 bilhões ao ano com serviços e produtos para animais. Logo,
investir no segmento pet é uma ótima estratégia de investimento promissor.
Segundo a Associação Brasileira de Indústria de Produtos para Animais de
Estimação (Abinpet,2013) o país possui cerca de 50 milhões de cães e 22 milhões
de gatos. O Brasil é o 2º maior do mundo em população de cães, gatos e aves
canoras e ornamentais e o 4º maior do mundo em população de animais de
estimação.
Segue figura 02, onde traz o faturamento do mercado Pet Brasileiro em 2017.
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Figura 02 - Faturamento do mercado Pet Brasileiro em 2017

Fonte: Adaptado de Abinpet (2017)

3.5

PAPEL DO CONTADOR NA EMPRESA

Contabilidade trata-se de uma ciência social que busca entender e prever o
comportamento do patrimônio de qualquer entidade, através do estudo quantitativo e
qualitativo das variáveis patrimoniais (MENEGUZZO, 2011).
A contabilidade necessita de profissionais comprometidos com um grande
senso de ética pois, ao contador é atribuída informações e estratégias de suma
importância para a empresa, se estas não forem manipuladas da maneira ideal pode
acarretar em perdas para a empresa, logo o contador deve ter a capacidade de
planejar para poder executar situações em prol da empresa (OLIVEIRA, 2008).
Ainda se tratando das habilidades e compromissos do contador, Oliveira apud
Marion afirma:
O contador precisa estar no centro e na liderança dos processos de
informações e estratégias, pois do contrário, seu lugar será ocupado por outro
profissional. Deve saber se comunicar com outras áreas da empresa e devido a isso
não deve restringir seus conhecimentos somente aos temas contábeis e fiscais. O
contador deve também ter formação cultural acima da média, inteirando-se do que
acontece ao seu redor, na sua comunidade, estado, país e mundo. Quanto ao
comportamento ético e profissional devem ser inquestionáveis, sempre participando
de eventos destinados a atualização profissional e ter consciência da sua
responsabilidade social e profissional (OLIVEIRA , 2008 apud MARION, 2003, p.34).
Fonseca et. al. (2014, p.12) cita sobre o papel do contador que se torna
“imprescindível nas organizações pois sua função fornece informações para usuários
internos/ externos da empresa, com isso alcançam, apoiam projetos e para o
crescimento da entidade”.
Desta forma, pode se afirmar que o contador é o “cientista do patrimônio de
ampla visão, responsável pela interpretação de dados e números traçando o
caminho a ser seguido pela organização. (FONSECA et. al. 2014, p.11).
3.6

RESULTADOS

A empreendedora da empresa Boutique Bom Pra Cachorro tem de recursos
próprios R$50.000,00. Com esse montante há possibilidade de abertura de uma loja
bem estruturada e com produtos de qualidade. Porém, para um estabelecimento
comercial, é necessário realizar também um plano de negócios para verificar se a
operação da empresa trará lucros ou prejuízos.
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O Plano de Negócios apresenta os resultados individuais de cada análise.
Com relação ao objetivo geral: Qual a viabilidade de uma loja de roupas e
acessórios pet na cidade de Telêmaco Borba - PR?
Após o levantamento dos dados, percebe-se que não há viabilidade para este
comércio em Telêmaco Borba – PR.
Com relação aos objetivos específicos:
- Realizar levantamento teórico nas temáticas de empreendedorismo;
Todo o artigo teve embasamento teórico, conforme os autores citados o
mercado pet está em alta no mercado econômico brasileiro e mundial, porém há
vários fatores a serem analisados, sendo o principal se a cidade específica suporta
um estabelecimento comercial deste nicho.
- Diagnosticar se a população de Telêmaco Borba tem interesse neste
segmento pet.
De acordo com uma pesquisa aplicada com 60 pessoas da cidade de
Telêmaco Borba, especificamente acadêmicos da faculdade de Telêmaco Borba e
clientes de um estabelecimento de Material de Construção, 68% responderam que
apoiam a ideia deste segmento e 32% responderam que não acha interessante uma
loja apenas para a moda pet, estes justificaram de várias formas:

A cidade não possui público para esse ramo

Há lugares com estes produtos e outros produtos essenciais para o
pet

Mesmo tendo animais de estimação não comprariam esses produtos,
pois não são importantes para os pets.
- Verificar o marketing para atrair os clientes;
O marketing para a empresa está bem estruturado, apresenta boas propostas
com relação a divulgação principalmente no meio eletrônico, onde é possível
alcançar maior número de pessoa e realizar interações entre os clientes, como
sorteios, brindes, promoções e concursos de moda.
- Aplicar o plano de negócios de uma loja de roupas e acessórios pet em
cidade de Telêmaco Borba.
ROCHA (2016) cita que o empreendedorismo está em crescente demanda no
mercado e que ele é importante para a geração de riquezas, porém com a realização
do plano de negócios percebe-se que vários fatores devem ser analisados antes de
empreender, e após todas as análises, é visto que não é viável a abertura dessa
empresa, pois ela não gerará riquezas, somente prejuízos.
4. CONCLUSÃO
Com a realização do plano de negócios, percebe-se que não é viável a
abertura da empresa Boutique Bom Pra Cachorro. O plano de negócios foi essencial
para a definição da viabilidade, notou-se que as receitas de vendas não cobrem
todos os custos mensais.
4.1 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS
Embora não seja viável o resultado, outros fatores além dos observados
poderiam ser analisados futuramente:
-A empresa teria viabilidade em uma cidade maior?
-Há outros produtos com maior giro que poderiam ser vendidos na empresa
para chamar mais atenção dos clientes?
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-É possível de princípio trabalhar sem funcionário para diminuir os custos?
-Análise aprofundada dos concorrentes.
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RESPONSABILIDADE CRIMINAL DOS CONTADORES EM CRIME
CONTRA A ORDEM ECONÔMICA
Patrícia Rodakowiski ¹

RESUMO
O presente trabalho apresentado trata-se sobre o alto risco e responsabilidades da
profissão contábil. As informações geradas pela contabilidade são de grande
importância tanto para a tomada de decisões por parte dos gestores quanto para as
informações que são repassadas ao fisco. Assim o contabilista tem papel
fundamental dentro de qualquer empresa. A responsabilidade do profissional de
contábeis foi ampliada a partir das alterações do Código Civil Brasileiro, que passou
a responder pelos atos fraudulentos praticados por seus clientes contra terceiros.
Será realizada além de pesquisa bibliográfica, estudo de caso e suas penalidades.
Palavras-chave: Responsabilidade. Ética. Contador.

ABSTRACT
This paper presents the high risk and responsibilities of the accounting profession.
The information generated by accounting is of great importance both for decision
making by managers and for information that is passed on to the tax authorities. Thus
the accountant plays a key role within any company. The liability of the accounting
professional has been increased from the amendments to the Brazilian Civil Code,
which now responds for fraudulent acts committed by its clients against third parties.
In addition to bibliographic research, case study and its penalties.
Key-words: Responsibility. Ethic. Counter.

1. INTRODUÇÃO
O profissional contábil é responsável por toda a área econômica, financeira,
tributária, previdenciária e patrimonial dentro de uma organização, seu objetivo
principal é ajudar a empresa a ter uma gestão mais qualificada tanto na área fiscal
quanto na área financeira, sendo que o exercício destas funções contábeis agregam
tais responsabilidades. Quando se fala em responsabilidade é algo assustador, mas
na realidade é algo de extrema importância, pois de um lado tem-se o profissional
contábil indicando melhores caminhos a serem seguidos, e do outro lado o gestor
empresarial garantindo que tais apontamentos, tais direcionamentos sejam
cumpridos.
Diante as orientações contábeis e a execução das mesmas, se algo der
errado, a responsabilidade não é só do contador como muitos priorizam. Esta
responsabilidade cabe também ao empresário, que responderá igualmente de forma
solidária, ou seja, se alguém fizer algo errado ambos responderão pelo fato ocorrido,
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até porque muitas vezes o contador está apenas seguindo ordens de quem o
contratou para determinada prestação de serviço.
As principais responsabilidades contábeis são de ordem: civil, penal e
tributária, cada uma dentro de sua esfera, cabendo assim ao profissional contábil
responder por seus atos sendo necessariamente responsável por suas
irregularidades e negligências.
Diante ao problema exposto, o objetivo central deste artigo é demonstrar a
responsabilidade criminal que um profissional da contabilidade se expõe, caso deixe
de seguir a ética, pois, preve-se que esses serviços contábeis são essenciais para
inúmeras atividades empresariais. O contador que se ausenta de sua
responsabilidade e parte para a prática de crimes econômicos, está sujeito as
penalidades impostas por Lei, o qual se destaca no presente estudo os crimes
contra a ordem econômica.
2. METODOLOGIA
A metodologia aplicada foi realizada através de pesquisa bibliográfica em
livros, códigos, revistas, dicionários jurídicos, material acessível via internet.
Aplicou-se, ainda, a técnica de pesquisa denominada estudo de caso, que:
Para Gil (2002):
O estudo de caso é uma modalidade de pesquisa amplamente
utilizada nas ciências biomédicas e sociais. Consiste no estudo
profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que
permita seu amplo e detalhado conhecimento, tarefa praticamente
impossível mediante outros delineamentos já considerados. (GIL, 2002,
p.54).

Ainda sobre o estudo de caso, segundo (SILVA, 2006, p 53), é uma
investigação experimental que examina um fato de natureza moral ou social
moderno dentro de um contexto da vida real e as informações obtidas não podem
ser manuseadas.
3. DESENVOLVIMENTO
O Estudo de caso desenvolveu-se no âmbito do CFC que tem como missão a
influência mútua e portanto, num caminho voltado para a sociedade, cuja maior
preocupação é prestação de relevantes serviços prestados.
Ao final deste artigo, serão apresentadas algumas considerações referentes
às responsabilidades contábeis mediante crimes cometidos contra a ordem
econômica e quais punições adotadas diante a tais fatos.
3.1 O perfil do profissional contábil
As atividades contábeis somente podem ser realizadas pelo Contabilista,
conforme normas oriundas do Decreto-Lei nº 806/69 e Decreto nº 66.408/70,
Código de Ética criado pela Resolução CFC nº 803/96 e amplamente destacadas
na Lei nº 10.406 de 10/01/2002, onde o profissional contábil dominou de forma
inquestionável.
Com a evolução dos meios de comunicação, onde as vidas do profissional e
de todos estão em evidência, principalmente, do profissional Contábil, pela
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importância dessa profissão em um mundo globalizado, é imprescindível sua
conduta ética diante do seu trabalho.
Nos últimos anos o profissional contábil se viu às voltas com alguns dos
escândalos de alcance, no Brasil, por exemplo, como o contador que foi
condenado a 44 anos de prisão por fraudes na Previdência, que foi o exemplo
deste contexto.
3.2 O que um profissional contador não pode fazer
Ainda nos dias de hoje exista cultura de que o contador só trabalha com
números ou tributos.
A profissão se tornou um instrumento efetivo para o desenvolvimento da
empresa no mercado, permitindo a criação de diferenciais competitivos e melhora
na tomada de decisões.
Assim, os erros nessa área ocasionam prejuízos em diversas áreas, o que
pode levar a empresa à falência.
Cabe ao contador manter os princípios e conhece-los garantindo a vida
saudável da empresa, pois a falta de conhecimento para subsidiar decisões podem
levar a erros equivocados o que onera com pagamentos desnecessários e o Fisco
pode considerar inexatas as informações levando a empresa ser multada e
impedida de participar de licitações ou o recolhimento prisional do estabelecimento.
3.3 Ética do profissional contador
Toda empresa que adota uma gestão transparente adota uma postura
ética, pode-se afirmar que este comportamento fortalece a credibilidade da
empresa em relação ao mercado, sejam eles: fornecedores, clientes, bancos,
entre outros. Seguindo este contexto Capelli e Leite destacam:
Transparência do processo organizador é a existência de
políticas organizacionais que visam fortalecer aos interessados
informações sobre a organização segundo características gerais de
acesso, uso, apresentação, entendimento e auditabilidade (CAPELLI e
LEITE, 2008, p.6)

A clareza das informações faz com que uma organização obtenha sucesso
nas suas negociações, sendo que a transparência nas atitudes empresariais se
torna um grande diferencial em um mercado de trabalho altamente competitivo.
Mas infelizmente o famoso “jeitinho brasileiro” acaba destruindo muitas
empresas juntamente com muitos profissionais, pois o mesmo se preocupa tanto
com o seu crescimento profissional e acaba deixando de lado um ponto
fundamental no desempenho de sua função, ou seja, a ética profissional.
A ética está ligada a um conjunto de normas e princípios que
norteiam e orientam qualquer profissional no desempenho de sua função, e este
conceito não é diferente ao profissional contábil, pois através destas regras o
profissional poderá exercer sua conduta sem perder sua autonomia no trabalho
realizado.
O comportamento ético deve estar presente tanto na vida pessoal quanto na
vida profissional, pois a ética profissional é imprescindível para a conquista
no mercado de trabalho, e para nortear o profissional da área contábil foi criado o
Código de Ética, instrumento que visa padronizar a atividade dos contadores.
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Mediante a nova atualização, demonstra-se a seguir a nova redação dada
pelo Conselho Federal de Contabilidade no que se refere ao Código de Ética
Profissional do Contador, ressaltando ainda, que tantos os Técnicos em
Contabilidade quanto os bacharéis em Ciências Contábeis deverão observar a lei,
os Princípios Contábeis e as Normas Brasileiras de Contabilidade.
3.4 Objetivo das normas
1. As normas tem por objetivo fixar a conduta do contador, quando
no exercício da sua atividade e nos assuntos relacionados à profissão e à classe.
2. A conduta ética do contador deve seguir os preceitos estabelecidos nesta
Norma, nas demais Normas Brasileiras de Contabilidade e na legislação vigente.
3. Este Código de Ética Profissional do Contador se aplica também ao
técnico em contabilidade, no exercício de suas prerrogativas profissionais.
3.5 Deveres, vedações e permissibilidades
O contador tem como dever exercer a profissão com zelo, diligência,
honestidade e capacidade técnica, observando as Normas Brasileiras de
Contabilidade e a legislação vigente, resguardando o interesse público, os
interesses de seus clientes ou empregadores, sem prejuízo da dignidade e
independência profissionais.
A partir do momento do seu exercício profissional, guardar sigilo no âmbito
do serviço público, ressalvados os casos previstos em lei ou quando solicitado por
autoridades competentes, entre estas os Conselhos Federal e Regionais de
Contabilidade.
O contador deve estabelecer, por escrito, o valor dos serviços em suas
propostas de prestação de serviços profissionais, considerando os seguintes
elementos: a relevância, o vulto, a complexidade, os custos e a dificuldade do
serviço a executar; o tempo que será consumido para a realização do trabalho; a
possibilidade de ficar impedido da realização de outros serviços; o resultado lícito
favorável que, para o contratante, advirá com o serviço prestado; a peculiaridade de
tratar-se de cliente eventual, habitual ou permanente; e o local em que o serviço será
prestado.
Sua conduta com relação aos colegas deve ser pautada nos princípios de
consideração, respeito, apreço, solidariedade e harmonia da classe.
Quando há a transgressão de preceito da Norma constitui infração ética,
sancionada, segundo a gravidade, com a aplicação de uma das seguintes
penalidades:
(a) advertência reservada;
(b) censura reservada; ou
(c) censura pública.
3.6 Conselho de controle de atividades financeiras (COAF)
A Lei nº 9.613, tem seus desdobramentos e também criou o Conselho de
Controle de Atividades Financeiras - COAF, com o objetivo de disciplinar e aplicar
penas administrativas, receber, analisar e identificar ocorrências suspeitas de
atividades ilícitas. Os profissionais da área contábil devem prestar informações de
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ações suspeitas de lavagem de dinheiro ao COAF, procedimentos estes que
devem ser por estes observados, quando do exercício de suas funções, em
cumprimento ao artigo 9º da Lei nº 12.683. (FENACON, 2016).
Estudo de Caso - Contador é condenado a 44 anos de prisão por fraudes na
Previdência
O caso a seguir, refere-se a um profissional da área contábil que não se
intimidou por violar as normas, deixando assim, de exercer sua profissão com ética e
moral.
De acordo com o Jornal Contábil, (Outubro., 2018), Júlio Bento dos Santos
foi condenado a quase 44 anos de prisão por ser um dos pivôs de um esquema
milionário de fraudes na previdência na região de Campinas, interior de São Paulo.
O contador é alvo de diversas denúncias do Ministério Público Federal (MPF) por
participar de irregularidades apuradas pela Operação El Cid, deflagrada em 2009. A
pena é correspondente à soma das condenações estabelecidas nas dez sentenças
que a Justiça Federal proferiu nas últimas semanas contra o réu.
O contador está preso cumprindo sentenças anteriores também relacionadas
à Operação El Cid. Júlio era proprietário de um escritório de contabilidade onde
parte das fraudes eram praticadas. O acusado recebia , a partir da atuação de
aliciadores, a documentação de clientes que, mesmo com condições de trabalhar,
desejam receber benefícios da Previdência Social, como o auxílio-doença. Júlio
usava dados falsos no sistema do INSS, além de outras manobras, para que as
parcelas fossem liberadas.
Em troca, a quadrilha requisitava o pagamento de valores que chegavam a
R$ 7,5 mil ou parcelas do montante que o favorecido recebia. O esquema montado
possibilitou a concessão de centenas de benefícios indevidos que totalizam mais de
R$ 5 milhões em prejuízos aos cofres públicos. As dez ações que aumentaram a
pena do contador se referem a quase R$ 185 mil em parcelas de auxílio-doença
liberadas de forma irregular entre 2005 e 2008.
Além de Júlio, as sentenças também penalizam outros participantes do
esquema. Jorge Matsumoto, psiquiatra, foi condenado a oito anos e dois meses de
prisão por facilitar a concessão dos benefícios emitindo atestados médicos falsos
que declaram quadros críticos de saúde dos, supostamente, beneficiários.
Matsumoto cobrava R$ 100 reais por atestado e diversas vezes o paciente não
precisava comparecer na consulta. Além de documentos falsos, o psiquiatra também
induzia, em suas receitas, o uso desnecessário de medicamentos psicotrópicos,
drogas cuja a venda é controlada. O crime é previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06.
Além do contador e do psiquiatra, Cícero batalha da Silva e Moisés Bento
Gonçalves completam a lista dos réus condenados à prisão nestas decisões. Ambos
atuavam aliciando clientes e intermediando fraudes. Os que se beneficiaram da
fraude também foram sentenciados. Entretanto, as penas de até dois anos e seis
meses foram substituídas por serviços comunitários e pagamento de prestações
pecuniárias.
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4. CONCLUSÃO
Por interesse pessoal o presente artigo espera contribuir para a classe
contábil sobre a importância de suas atribuições profissionais e rever a relação
estabelecida com seus clientes, promovendo uma análise dos métodos envolvendo
ética e responsabilidade, qualidades estas que estão cada vez mais exigidas pela
sociedade para dar credibilidade às informações geradas pela contabilidade.
A situação comentada não é diferente dos casos em que o contador prepara
balancetes, planilhas ou demais informações contábeis, podendo assim, estar
criando um ato infracionário, exatamente porque esses documentos podem ser
usados para dar legitimidade a origem dos bens.
A atividade contábil é fundamental e obrigatória nas pessoas jurídicas,
justamente onde esses crimes soem acontecer.
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