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APRESENTAÇÃO
A DIREÇÃO COM A PALAVRA
Em nome de todos os integrantes da Faculdade Anchieta de Ensino Superior do
Paraná, apresento-lhes nossa 3ª Edição da Revista Científica da FAESP. Agora com uma
nova estrutura administrativa e editorial, um inovador formato e design, nossa revista
proporciona a interação acadêmica com o mercado de trabalho de forma valorosa e
colaborativa.
Através de um projeto inovador e totalmente renovado, esta edição apresenta a
primeira amostra de uma nova etapa da construção de ciência em nosso país, pois conta
com a colaboração de renomados pesquisadores, professores, profissionais e
acadêmicos. Através da valorização da pesquisa, nossa instituição colabora com a
evolução da qualidade de ensino em nosso país, demonstrando nossa preocupação em
relacionar o meio acadêmico, com o mercado de trabalho e o desenvolvimento cientifico.
Após um trabalho criterioso de seleção, apresentamos os estudos oriundos de
pesquisas multidisciplinares que corroboram com a construção da ciência e com o
desenvolvimento de nossa nação.
A todos os participantes e leitores desse qualificado trabalho de pesquisa, o nosso
muito obrigado.

Evaldo Benedito Graboski
Diretor Geral da Faesp
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EDITORIAL
A revista científica da Faesp, em sua 3ª edição, visa demonstrar a importância da
Pesquisa para o

Ensino Superior e o campo de desenvolvimento de

pesquisa dos

docentes e as possibilidades interdisciplinares que oferece, bem como, a credibilidade da
equipe que o elaborou e o estímulo a produção de pesquisa científica por parte dos
acadêmicos.
Esta edição da Revista vem acompanhada de várias mudanças: foi formado um
novo conselho editorial, constituído por professores, especialistas mestres e doutores
vinculados á Faesp e a outras Instituições, inclusive de outros Estados; apresenta novos
editores e novas normas de submissão de artigos, que contempla os trabalhos de
pesquisa dos acadêmicos sob orientação de professores da nossa Faculdade, assim
como publica trabalhos de pesquisa de profissionais de outras instituições; A capa foi
modificada, visando alcançar

uma aparência arrojada e moderna, que possibilita

melhores condições para a leitura e o manuseio da revista, despertando ainda mais o
interesse em seu conteúdo.
Como a ciência precisa de veículos para a divulgação ampla e atualizada de seus
achados, estímulo às revistas científicas é fundamental, pois elas se propõem, dentro
deste processo, a serem as porta-vozes destes conhecimentos, como um todo. Os
pesquisadores devem divulgar seus estudos, revelando a riqueza da pesquisa realizada,
onde precisam conhecer, através da leitura das revistas científicas, o trabalho de seus
colegas pesquisadores. Deve ser mantido o debate entre o conhecimento acumulado nos
seus estudos e as respostas até o presente alcançadas, assim como o futuro da pesquisa
e da produção de conhecimento. Não importa qual pesquisa seja feita, se básica ou
aplicada, se quantitativa ou qualitativa, se individual ou em grupo, se diversificada ou
especializada, importa que os resultados obtidos sejam relevantes para a comunidade
científica e para a comunidade em geral.
A revista científica permite que pesquisadores, estudantes e profissionais,
conheçam os achados da pesquisa que auxiliam na construção de novas teorias e da
pesquisa que integra estas teorias com a ação, subsidiando políticas e programas que
melhoram o processo educacional.
Os artigos aqui publicados são propostas de novas práticas, baseadas na realidade
científica, política, cultural, econômica e social, que respondam às demandas da
comunidade. A atualização científica contribui com vantagens, para o crescimento da
faculdade em toda estrutura docente e discente como ciência e como profissão.
Assim, a Revista Científica da Faesp, semestralmente, se dirige á comunidade
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Científica: pesquisadores, graduandos, pós-graduados e profissionais, todos aqueles que
contribuam para o aprimoramento do conhecimento científico.
Produzir conhecimento faz diferença para a ciência e a sociedade, e o que é
divulgado deve ser consumido pela comunidade científica como produção de
conhecimento. O papel da revista científica da Faesp é ser o espaço para que isto
aconteça.

Profa. Ms. Syane Brandão Caribé Rovella
Editora Chefe
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A CONTABILIDADE E SUAS FORMAS DE DEMONSTRAÇÃO
Luis Carlos Cruz1
Paulo Bühnemann Neto
Ricardo Alexandre Gerber
Marcos Roberto Kochinski
RESUMO
Considerando o ambiente globalizado e a revolução tecnológica, o presente estudo
apresenta de forma clara e objetiva o contexto histórico da Contabilidade, sua evolução e
fatos que vieram a contribuir para o desenvolvimento da ciência. Aprofundando-se, no
entanto, na conceituação da Análise das Demonstrações Contábeis, técnicas e índices
comumente utilizados, objetivando destacar que o mais importante que o simples cálculo
e análise de muitos índices, de forma desordenada, é escolher quocientes que
comparados com padrões internos e externos sejam importantes para que a
administração tome suas decisões de forma segura e consistente. A metodologia utilizada
no desenvolvimento do presente estudo envolve a utilização da técnica de pesquisa
bibliográfica, envolvendo pesquisa de fontes primárias e secundárias.
Palavras-chave: Análise das Demonstrações Financeiras, Análise das Demonstrações
Contábeis.
ABSTRACT
Considering the global environment and the technological revolution, this study aims to
present, in an objective and clear way, the historical context of Accounting, its evolution
and facts that have contributed to its development. Therefore, by deepening the
conceptualization of Accounting Analysis, its ordinary techniques and indexes, the study
objective is to highlight that even more important than doing simple calculus or disordered
analysis of many indices is choosing trustworthy indexes that may provide secure sources
to the administration, in order to take decisions comparing internal and external standards.
Bibliographical research involving primary and secondary sources is the methodology
used in the present study.
Key words: Financial analysis, accounting analysis.
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INTRODUÇÃO

A contabilidade é, atualmente, um instrumento fundamental no auxílio à
administração moderna e tem como principal objetivo a geração de informações de modo
a embasar as decisões a serem tomadas pelos gestores.
Neste contexto, verifica-se a necessidade de medir as operações das empresas
através da aplicação de índices, na busca da otimização dos processos, utilizando-se de
dados das demonstrações financeiras e contábeis, possibilitando aos administradores e
gestores a visualização de oportunidades de melhorias e desenvolvimento.
Este estudo corresponde ao desenvolvimento de uma pesquisa que investiga a
importância da Análise de Demonstrações Contábeis para as empresas, abordando
algumas ferramentas da Contabilidade Gerencial, destacando a importância no processo
administrativo, que possibilitem ao gestor conhecer o real desempenho de sua empresa
nos pontos fundamentais de análise.
O conhecimento da Contabilidade é fundamental para a adequada compreensão
da análise de demonstrações financeiras, onde a habilidade de interpretar um balanço é
fundamental para um bom desempenho gerencial. Proporcionando o interesse de
investidores, acionistas, credores e administradores, sob a ótica econômica e financeira.
O presente estudo apresenta-se estruturado nos seguintes itens: História Da
Contabilidade; A Contribuição o Frei Luca Pacioli; A Contabilidade no Brasil; Primeiro
Estágio: Anterior a 1964; Segundo Estágio: Fase Posterior a 1964; Análise das
Demonstrações

Contábeis;

Objetivos

Gerais

das

Demonstrações

Contábeis;

Padronização das Demonstrações Contábeis; Reclassificação das Demonstrações
Contábeis; Conclusão e Referências Bibliográficas.

HISTÓRIA DA CONTABILIDADE

Para que se possa compreender com mais afinco a contabilidade, se faz
necessário uma abordagem do início de suas profundas origens, pois só as origens darão
uma melhor idéia para justificar os fatos presentes.
Pelo fato do homem não saber escrever há mais de 20.000 anos atrás, ele criou
uma das formas mais primitivas de inscrição, que foi a artística, para registrar seus feitos
durante o dia. O homem caçava algum animal ou apanhava algum fruto e posteriormente
registrava em pinturas gravadas nas paredes esses fatos, podendo-se concluir que nascia
daí a necessidade de controle da entidade (SÁ, 1999).
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O mais antigo documento dessa época que se conhece parece ser o que nos
apresenta Figuier. Foi encontrado na gruta D´Aurignac, no departamento de Haute
Garone, na França; uma lâmina de osso de rena, contendo sulcos que indicam
quantidades (SÁ, 1997, p.21).

Segundo Iudícibus (2000), não é descabido afirmar-se que a noção de conta e,
portanto, de contabilidade seja talvez tão antiga quanto do Homo Sapiens. Alguns
historiadores fazem remontar os primeiros sinais objetivos da existência de contas
aproximadamente 4.000 anos a.C.
Sá (1997:16) informa que “A Contabilidade nasceu com a civilização e jamais
deixará de existir em decorrência dela; talvez, por isso, seus progressos quase sempre
tenham coincidido com aqueles que caracterizam os da própria evolução do ser humano”.
Antes disso o homem primitivo, ao inventariar o número de instrumentos de caça e
pesca disponível, ao contar seus rebanhos, ao contar suas ânforas de bebidas, já estava
praticando uma forma rudimentar de contabilidade. Na invenção da escrita, a
representação dos números normalmente tem sido uma precedência histórica. Logo é
possível localizar os primeiros exemplos completos de contabilidade, seguramente no
quarto milênio antes de Cristo, entre a civilização sumero-babilônios. Mas é possível que
algumas formas rudimentares de contagem de bens tenham sido realizadas bem antes
disso, talvez por volta do sexto milênio Antes de Cristo. É claro que a contabilidade teve
evolução relativamente até o aparecimento da moeda. Na época da troca pura e simples
de mercadorias, os negociantes anotavam as obrigações, os direitos e os bens perante
terceiros. Porém, obviamente tratava-se de um elenco de inventário físico, sem avaliação
monetária (SÁ, 1999).
Entretanto, a preocupação com as propriedades e a riqueza é constante no homem
da Antiguidade, o homem teve de ir aperfeiçoando seu instrumento de avaliação da
situação patrimonial à medida que as atividades foram desenvolvendo–se em dimensão e
em complexidade. “O nascimento da Contabilidade é o da inscrição de elementos da
riqueza patrimonial, passando, aos poucos, a registros de melhor qualidade” (SÁ, 1999,
p.19).
Segundo Iudícibus (2000), a Contabilidade reflete um dos aspectos dos anseios
mais arraigados no homem hedonístico, isto é, põe ordem nos lugares em que reinava o
caos, toma o pulso do empreendimento e compara uma situação inicial com outra mais
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avançada no tempo. De certa forma, o homem contador põe ordem, classifica, agrega e
inventaria o que homem produtor, em seu anseio de produzir, vai às vezes
desordenadamente, amealhando, dando condições a este último para aprimorar cada vez
mais a quantidade e a qualidade dos bens produzidos, por meio da obtenção de maiores
informações sobre o que conseguiu até o momento. Muito do que a contabilidade é, pode
ser aferido pelo que a contabilidade realiza dentro da atividade econômica. Pode-se
facilmente verificar que um sistema simples de registro e análise contábil não falta, nem
mesmo na mais rudimentar das organizações. Em certas organizações pequenas,
poderão ainda faltar economistas, o engenheiro ou técnico em administração, mas
certamente não faltará o técnico em contabilidade para tocar a escrituração como
vulgarmente se afirma. Isto caracteriza a essencialidade da função contábil e de acordo
com a evolução da forma organizacional e com as dimensões do empreendimento,
avoluma-se e enobrece a função contábil. O contador torna-se também o primeiro analista
das informações produzidas pelo sistema por ele montado e um dos auxiliares mais
importantes dentro da entidade. Assim a importância e a essencialidade da contabilidade
são inocentes para os iniciados, mesmo assim essa essencialidade e, por que, não dizer
a extraordinária beleza desta nobre e antiga disciplina são por poucos reconhecidos e
estes poucos são, normalmente pessoas de grande experiência e descortino.
Amplo era o uso dos livros na antiguidade clássica, porque ampla era a análise
dos fatos, os romanos chegavam a ter um livro de escrituração de fatos
patrimoniais para cada atividade que era desenvolvida (livro de fabricação do
azeite, livro da fabricação do vinho, livro dos bens patrimoniais, livros das
despesas e receitas, e outros. (SÁ, 1999, p.19).

A contabilidade teve seu início, como disciplina adulta e completa, nas cidades
italianas de Veneza, Gênova, Florença, Pisa e Outras. Estas cidades e outras da Europa
fervilhavam de atividade mercantil, econômica e cultural, a partir do Século XIII até o início
do século XVII. Representaram o que de mais avançado poderia existir, na época, em
termos de empreendimentos comerciais e industriais. Inicia-se, assim, um largo período
de domínio da que se chamou Escola Italiana, em particular, e européia, em geral, de
Contabilidade (IUDÍCIBUS, 2000).

A CONTRIBUIÇÃO DO FREI LUCA PACIOLI
Escreveu Tratactus de Computis et Scripturis (Contabilidade por Partidas
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Dobradas), publicado em 1494, é considerada até hoje um marco na história da
contabilidade, e tornou Pacioli, conhecido como o pai dos autores de contabilidade
(OLIVEIRA ; NAGATSUKA, 2000).
Segundo Padoveze (2004), Pacioli foi matemático, teólogo, contabilista entre outras
profissões. Deixou muitas obras, destacando-se a Summa de Aritmética, Geometria,
Proportioni et Proporcionalitá, impressa em Veneza, na qual está inserido o seu tratado
sobre Contabilidade e Escrituração. Pacioli, apesar de ser considerado o pai da
Contabilidade, não foi o criador das Partidas Dobradas. O método já era utilizado na Itália,
pelo menos desde o século anterior.
A obra de Frei Luca Pacioli, marca o início da fase moderna da Contabilidade, e
não só sistematizou a Contabilidade, como também abriu precedente que para novas
obras pudessem ser escritas sobre o assunto. É compreensível que a formalização da
Contabilidade tenha ocorrido na Itália, afinal, neste período instaurou-se a mercantilização
sendo as cidades italianas os principais interpostos do comércio mundial (OLIVEIRA ;
NAGATSUKA, 2000).
Segundo Padoveze (2004), fundamentalmente, com o método das partidas
dobradas criou-se a figura do Patrimônio Líquido. Isso significa que, basicamente, nos
primórdios da Contabilidade o registro era feito em partidas simples. A partida simples
buscava contabilizar os bens e direitos, mas não dava a dimensão do fundamento de
causa e efeito que fundamenta as partidas dobradas. Em linhas gerais, podemos dizer
que o método das partidas simples era o método de inventariar, de contar bens. Daí o
nome da Contabilidade como ciência do contar. Também, devido a esta característica, da
contabilidade usando a ferramenta do contar, a ferramenta do inventário, é que existe a
teoria contábil do Inventário Patrimonial, cujos conceitos ainda são de extrema valia.
A era comercial da civilização foi um momento importante para dar à Ciência
Contábil a relevância cabível como uma ciência fundamental para a humanidade e
imprescindível para regulamentar as relações da sociedade. A Revolução
Industrial,

sistematizando

o

artesanato

deu

os

elementos

para

tornar

definitivamente a ciência contábil como a ciência do controle do patrimônio,
incorporando definitivamente o conceito do uso da contabilidade de custos, que,
posteriormente, ao final do século XIX e início do século XX, evoluiu para os
conceitos de contabilidade gerencial (PADOVEZE, 2004, p.41).
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A CONTABILIDADE NO BRASIL

A Contabilidade brasileira pode ser dividida em dois estágios de desenvolvimento:
anterior a 1964 e posterior a 1964.

PRIMEIRO ESTÁGIO: ANTERIOR A 1964

Para Schmidt (2000), embora não exista uma escola de pensamento contábil
genuinamente brasileira, é possível destacar várias colaborações de pensadores
contábeis nacionais para o desenvolvimento da prática e da teoria contábil no Brasil.
Aliando-se a isso, percebe-se claramente e permanente participação dos legisladores
neste desenvolvimento.
Uma das primeiras manifestações contábeis brasileiras ocorreu no reinado de D.
João VI. Quando da instalação de seu governo provisório, em 1808, foi publicado um
alvará obrigando os contadores Gerais da Real Fazenda a aplicarem o método das
partidas dobradas na escrituração mercantil (SCHMIDT, 2000).

SEGUNDO ESTÁGIO: POSTERIOR A 1964

Segundo Schmidt (2000), a segunda etapa do desenvolvimento da Contabilidade
Brasileira teve início em 1964, ano em que o professor José da Costa Boucinhas
introduziu um novo método de ensino da contabilidade.
O professor Boucinhas teve atuação destacada e decisiva, liderando a mudança
de orientação didática do ensino da Contabilidade Geral, da metodologia anterior a
1964 para a que vigorou a partir desta data (IUDÍCIBUS, 1996, p.2).

O professor Boucinhas adotou o método didático norte-americano. A partir desta
mudança de orientação didática, a influência dos autores italianos e das escolas de
pensamento italianas foram sendo substituídas por autores norte-americanos. Uma
conseqüência direta dessa mudança de enfoque foi a elaboração do livro “Contabilidade
Introdutória (1971)” por professores do departamento de Ciências Contábeis e Atuariais
da Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas da Universidade de São Paulo
(FEA-USP). Esse livro passou a ser adotado em quase todas as faculdades de
Contabilidade do Brasil, influenciando os profissionais brasileiros. A partir de 1964 os
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professores deste departamento desenvolveram várias pesquisas, que de certa forma
passaram a dominar o cenário nacional das pesquisas contábeis (SCHMIDT, 2000).

ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A análise das demonstrações contábeis é conceituada como “Arte de saber extrair
relações úteis, para o objetivo econômico que tivermos em mente, dos relatórios
contábeis tradicionais e de suas extensões e detalhamentos, se for o caso”
(MATARAZZO,1998, p 24). Pode-se questionar quando se iniciou a utilização do processo
de análise das demonstrações contábeis. Seguramente ela aparece com o surgimento
das próprias demonstrações, mas vejamos um quadro cronológico do processo:
Segundo Matarazzo (1998, p. 22), no final do século XIX, banqueiros americanos
passaram a solicitar balanços das empresas tomadoras de empréstimos. Em 9 de
fevereiro de 1895, o Conselho Executivo da Associação de Bancos de Nova Iorque
recomendou à seus membros que solicitassem balanços aos tomadores de empréstimos.
Em 1900, a associação divulgou um formulário de proposta de crédito que incluía espaço
para balanço.
Em 1919, Alexander Wall (considerado o pai da análise de balanço) desenvolveu
um modelo de análises de índices. Stephen Gilman em 1925, propôs a análise horizontal
então surgiu em 1930 o método Du pont um modelo de análise de rentabilidade (ROI Returno n Investiment) que decompunha o retorno em margem de giro, em 1931, a Dun ;
Bradstreet passou a elaborar e divulgar índices padrões para os diversos ramos de
atividades dos EUA. No Brasil, 1968 foi criada a SERSA e surgiu a metodologia de
análise e de construções de índices padrões (MATARAZZO, 1998, p. 24).
Para Moura (2001), a Análise de Balanços pode ser conceituada como uma arte
por meio da qual são analisadas e interpretadas as principais demonstrações financeiras
de uma entidade, visando fornecer informações acerca do estado do seu Patrimônio, não
se limitando somente a análise do Balanço Patrimonial, mas também as demais
demonstrações financeiras, cada qual utilizada para análise específica.
Segundo Moura (2001), através de seu conhecimento e estudo, evidencia que a
Análise de Balanços pode ser realizada em sete etapas:
a) exame e padronização das demonstrações financeiras;
b) coleta de dados;
c) cálculo dos indicadores: quocientes, coeficientes e números-índice, mediante a
aplicação de fórmulas;
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d) interpretação de quocientes;
e) análise vertical / horizontal;
f) comparação com padrões;
g) elaboração de relatórios inteligíveis por leigos.

OBJETIVOS GERAIS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A análise das Demonstrações Contábeis tem como objetivo principal extrair
informações das demonstrações contábeis úteis para a tomada de decisões, de forma a
concluir sobre a saúde econômica e financeira da empresa e sobre o desempenho de sua
atividade operacional e obter os dados nos relatórios contábeis e transformá-los em
informações, cujo produto final da análise serão relatórios escritos em linguagem objetiva
e suportados por gráficos e quadros sumariados de forma gerencial. (PEREZ ; BEGALLI,
2002).
Já para Moura (2001) a finalidade da Análise de Balanços é transformar os dados
extraídos das demonstrações financeiras em informações úteis para a tomada de
decisões por parte das pessoas interessadas.
Segundo Assaf Neto (2002), não existe possibilidade de sugerir-se uma seqüência
metodológica ou instrumental científico capazes de fornecer diagnósticos precisos das
empresas. Os resultados de uma análise dependem do conhecimento técnico,
experiência e da própria intuição do analista, pois mesmo utilizando-se das mesmas
informações e técnicas pode-se chegar a conclusões bem diferentes de uma empresa .
A Análise de Balanços fundamentalmente dependente da qualidade das
informações (exatidão dos valores registrados, rigor nos lançamentos e princípios
contábeis adotados) e do volume de informações disponíveis ao analista.(ASSAF NETO,
2002).
O processo de análise das demonstrações contábeis é composto dos seguintes
procedimentos:
a) extração dos índices das demonstrações contábeis;
b) comparação dos índices calculados com o padrão;
c) ponderação das informações;
d) elaboração dos diagnósticos;
e) tomada de decisão.
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O objetivo básico é a elaboração de informações úteis a diversos interessados que
estarão preocupados em ler e interpretar a situação dos negócios, avaliar o
desempenho da empresa, diagnosticar problemas e vislumbrar perspectivas e
tendência futuras. (PEREZ; BEGALLI, 2002, p.231).

Para atender a esses objetivos se faz necessária a preparação dos dados para a
análise, fazendo-se a reclassificação das demonstrações contábeis quando necessário.
A metodologia tradicional adotada para análise poderia ser dividida em:
a) Análise vertical e horizontal;
b) Análise por meio de índices econômico/financeiros;
c) Análise das necessidades de capital de giro;
d) Análise da rentabilidade - ROI.

DESTINATÁRIOS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

O processo de análise é direcionado conforme os interesses do usuário da
informação contábil e financeira.
Conforme salienta Perez e Begalli (2002), poderíamos dividir o usuário em dois
grandes grupos em relação à empresa:
1) Internos – são os elementos que compõem a administração da empresa, portanto os
sócios, ou ainda a gerência e os funcionários encarregados de tomar as decisões no diaa-dia da empresa.
2) Externos - esse grupo usuário é formado por:
a) Credores, representados por: (1) Fornecedores de matéria-prima, mercadorias
ou ainda serviços; (2) Empregados, em função de seus salários e encargos; (3)
Instituições financeiras, em decorrência de empréstimos e financiamentos; (4) Governo,
para o qual a empresa deve arrecadar os tributos.
b) Mercado potencial (futuros prováveis acionistas);
c) Acionistas preferenciais, que não têm poder de decisão na empresa;
d) Concorrentes setoriais, a título de cortejar os valores;
e) Consumidores e a sociedade em sua totalidade, cada qual com seus interesses.

PADRONIZAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Peres e Begalli (2002), salientam que as demonstrações contábeis costumam
evidenciar detalhamentos que precisam sofrer condensação e crítica por meio de uma
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padronização. Esta padronização trará benefícios e é feita pelos seguintes motivos:
Simplificação - quanto maior o volume de contas, mais difícil fica a visualização e a
compreensão do que está sendo analisado.
Comparabilidade – como cada empresa possui seu plano de contas próprio e,
portanto, diferenciado de outras empresas, torna-se necessário agregar contas a fim de
que os balanços se tornem comparáveis para análise.
Adequação aos objetivos da análise – de acordo com o objetivo a que se propõe a
análise, deve-se montar um modelo padrão que permita identificar os fatores de maior
importância.
Precisão na classificação das contas - o analista pode modificar as classificações
que forem falhas, como por exemplo, certos investimentos de caráter permanente que
aparecem no ativo circulante, despesas do próprio exercício que figuram como despesas
do exercício seguinte, gastos indevidamente lançados como ativo diferido quando
deveriam fazer parte das despesas ou perdas do exercício. Descoberta

de

erros

-

a

padronização possibilita uma melhor análise e a descoberta de erros tais como:
a) Estoques finais ou iniciais que não coincidem;
b) Provisão para crédito de liquidação duvidosa do balanço que não coincide com a
que foi constituída na demonstração de resultado do exercício;
c) Na conciliação do patrimônio líquido final com os resultados do exercício mais o
patrimônio líquido inicial.
Intimidade do analista com as demonstrações contábeis - a padronização obriga o
analista a pensar em cada conta e decidir sobre sua relação com as demais, enquanto faz
transcrição para o modelo predefinido de demonstrações.

RECLASSIFICAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

De acordo com Marion (2005), é um reagrupamento de algumas contas das
demonstrações contábeis, principalmente no Balanço Patrimonial e na Demonstração do
Resultado do Exercício. Essa nova classificação irá melhorar a análise das
demonstrações.
Significa uma nova classificação, um novo reagrupamento de algumas contas nas
DC, sobretudo no Balanço Patrimonial e na Demonstração do Resultado do
Exercício. São alguns ajustes necessários para melhorar a eficiência da análise.
(MARION, 2005, p.38).
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Agrupando as contas pode-se analisar melhor as Demonstrações Contábeis e
melhorar a situação econômico e financeira da empresa. Uma das contas que necessita
de reclassificação são Duplicatas Descontadas devido as peculiaridades desta operação.
Estas contas deverão ser reclassificadas no Passivo Circulante, pois, se o cliente não
liquidar a dívida no banco, a empresa terá de honrá-la.
A reclassificação no Passivo Circulante irá possibilitar a padronização de critérios
tratamento para todas as empresas que estão em análise.
Assim, se a empresa “A” opera com Duplicatas Descontadas e a empresa “B” com
Empréstimos Bancários (com depósito de duplicatas em garantia), ambas as
empresas terão no Passivo Circulante uma dívida com terceiros, embora, no caso
duplicatas descontadas, haja apenas coobrigação. (MARION, 2005, p. 39)

Para Marion (2005), a reclassificação de duplicatas possibilita que a empresa “B”
fique em condições de igualdade com a empresa “A” e, se for o caso, que todas as
empresas que operam com empréstimos fiquem em condições iguais com aqueles que
operam com descontos de duplicatas.
Outra conta que necessita de reclassificação são as Despesas do Exercício
Seguinte que se localiza no Ativo Circulante. Tratar-se de uma despesa antecipada que
será consumida pela empresa, no próximo ano (MARION, 2005).
Segundo Marion (2005), a empresa reduzirá o lucro no próximo exercício e, em
conseqüência, o Patrimônio Líquido, os analistas mais conservadores preferem já reduzir
do Patrimônio Líquido a despesa futura no momento da análise. Geralmente essa
despesa tem valor irrelevante em relação ao Ativo Circulante, não melhorando por si só a
situação financeira da empresa. Caso haja casos em que a Despesa do Exercício
seguinte tenha valor relevante em relação ao Ativo Circulante, devemos excluí-lo e
reclassificá-lo com sinal negativo no Patrimônio Líquido.
Para Marion (2005), se os Balanços estiverem nos padrões das Sociedades
Anônimas, no Ativo Permanente, nada teríamos a reclassificar em Investimento e
Imobilizado. Já no Diferido, muitos analistas e professores têm realizado ajustes, como
em Despesa do Exercício seguinte, deduzindo este grupo do Patrimônio Líquido, o que
não é recomendado, pois o Diferido é um investimento que irá trazer benefícios em
futuros exercícios.
Não somos favoráveis a esta linha de raciocínio. O Diferido é um investimento
realizado pela empresa que trará benefícios atribuíveis a futuros exercícios, pois
se não houver benefícios não é ativo. (MARION, 2005, p.42).
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O Diferido no Ativo Permanente tem de permanecer intacto, embora haja o risco
desse grupo deixar de beneficiar a empresa.
Para Marion (2005) na conta Resultado de Exercícios Futuros o montante que
consta neste grupo é o lucro, embora estimado, resultante de Receita recebida, desde
que se tenha absoluta certeza de que o valor recebido não será devolvido. Um exemplo
de valores que não devolvidos, em hipótese alguma, é o aluguel recebido
antecipadamente com cláusula contratual de não reembolso. Esse valor é um “lucro”
líquido e certo que será incorporado ao Patrimônio Líquido da empresa no ano seguinte.
Para efeito de análise, podemos incorporá-lo desde já. Quando se tratar de valores
recebidos antecipadamente referente venda para entrega futura (podendo existir casos de
devoluções), deverão ser reclassificadas: (1) no Passivo Circulante, desde que as
obrigações vençam até o fim do próximo exercício; (2) no Exigível a Longo Prazo, desde
que as obrigações vençam após o exercício seguinte.

CONCLUSÃO
Conclui-se que a análise das Demonstrações Contábeis proporcionam à
Contabilidade um teor analítico que transcende os registros dos atos e fatos contábeis,
gerando informações utilizadas em conclusões financeiras e econômicas na empresa.
O analista tem de ser mais que um mero compilador de quocientes e índices,
extraindo o maior número de dados das demonstrações, fazendo uso das técnicas,
índices financeiros, análises vertical e horizontal para obtenção de informações úteis e
confiáveis. Interpretar e analisar um Balanço é algo desafiador, intrigante e estimulante.
Em geral, uma resposta que muitos procuram é saber quando uma empresa pode
ser considerada sólida. Empresários, investidores e homens de negócios demonstram
insegurança quando o assunto requer conhecimentos relativos à análise de uma
empresa, sob a ótica econômica ou financeira. Essa insegurança existe pelo fato de
existir mais de uma metodologia comprovada de relacionar os índices de maneira a obter
um diagnóstico preciso. É importante escolher uma série básica de quocientes e formar
uma tendência, do tempo, da empresa e comparar padrões internos e externos para uma
análise precisa e que norteie as decisões.
Como podemos observar, o processo de tomada de decisão implica em identificar
prioridades e objetivos, onde as empresas, através dos indicadores financeiros e
econômicos, observam as tendências, analisando dados e indicando uma direção
confiável para desenvolver um planejamento eficiente para possibilitar um equilíbrio

20
financeiro e econômico para o sucesso da empresa.
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A CRISE DO ESTADO DE BEM-ESTAR SOCIAL
E O DESLOCAMENTO DA CENTRALIDADE DO TRABALHO

Ivana Lima


RESUMO
As três últimas décadas do século vinte foram tratadas, do ponto de vista teórico, como o
período da “Crise do Estado do Bem-Estar Social” (Welfare State) e do deslocamento da
centralidade do trabalho. Tomando por base as análises desenvolvidas por Sônia Draibe,
Francisco de Oliveira, Boaventura de Souza Santos, Claus Offe e Jürgen Habermas, esse
artigo apresenta algumas reflexões críticas sobre os dilemas atuais da chamada
“sociedade do trabalho”, tendo em vista que a crise da sociedade civil talvez seja o marco
mais significativo de um momento em novos espaços públicos ainda não foram
reconhecidos como espaços de recomposição possível e necessário do político e do
econômico.
Palavras-chave: Estado do Bem-Estar Social; Crise; Trabalho; Centralidade.

ABSTRACT
The last three decades of the Twentieth Century were treated, from the theoretic point of
view, as a period of the “Welfare State Crisis” and the displacement from work
centralization. Based on the analysis developed by Sônia Draibe, Francisco de Oliveira,
Boaventura de Souza Santos, Claus Offe e Jürgen Habermas, this article presents some
critical reflections about the actual dilemmas of a called “work society”, considering that
the civil society crisis may be the most significant mark of a moment of new public spaces
still not recognized as spaces of a possible and necessary recomposition of the political
and the economical issues.
Key-words: Welfare State; Crisis; Work; Centralization.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Tecendo os fios do Estado de Bem-Estar Social

Se Roma e Esparta morreram,
que Estado pode esperar
durar toda a eternidade?

(Jean-Jacques Rousseau)

Não é possível escrever sobre a história do século XX sem sentir-se mergulhado
em uma teia de fios políticos, econômicos, sociais, culturais, religiosos, ideológicos.
Definitivamente não se trata de qualquer outra época. Trata-se de um tempo
recentemente vivido, por intermédio do qual o tempo de vida íntimo confunde-se (e
coincide) com a grande história dos acontecimentos gerais.
Mesmo prisioneiros da contemporaneidade, abdiquemo-nos, temporariamente,
desse estado no sentido de comentar, ampliar (e corrigir) nossas próprias memórias. E
falemos como homens e mulheres de determinado tempo e lugar, envolvidos de diversas
maneiras em sua história como atores de seus dramas – por mais insignificantes que
sejam nossos papéis -, como observadores de nossa época e, igualmente, como pessoas
cujas opiniões sobre o século foram formadas pelo que viemos a considerar
acontecimentos cruciais.
Se os anos que vão da eclosão da Primeira Guerra Mundial ao colapso da União
Soviética compõem agora um período histórico fechado (?!) e, se em fins da década de
1980 e início da década de 1990 uma era se encerrou e outra nova começou, como
compreender nesse meio tempo o processo econômico das principais sociedades
capitalistas ocidentais?
Entre os historiadores do século XX, há um certo consenso quanto à estrutura do
mundo nesse espaço de tempo: de 1914 até depois da Segunda Guerra Mundial,
estendeu-se uma Era de Catástrofe, marcada pela “Guerra dos Trinta Anos”; seguida por
um período de vinte e cinco ou trinta anos de impressionante crescimento econômico e
transformação social até o início da década de 1970, conhecida como a Era de Ouro ou
do Welfare State – Estado de Bem-Estar Social; e, na última parte do século, uma nova
era de decomposição, incerteza, crise e repetidamente catastrófica para grandes áreas do
mundo, como a África, a antiga União Soviética e as partes anteriormente socialistas da
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Europa.
Assim, para tecer os fios do Estado de Bem-Estar Social é preciso começar bem
cedo, nas tramas que engendraram as décadas que vão da eclosão da Primeira Guerra
Mundial aos resultados da Segunda. Esta Era da Catástrofe pôs de joelhos até mesmo as
economias capitalistas mais fortes, parecendo reverter a criação de uma economia
mundial única criada pelo capitalismo liberal do século XIX.
No início dos anos vinte, o economista russo Nicolai Kondratieff afirmou existir um
padrão de desenvolvimento econômico, caracterizado por uma série de “ondas longas”,
com duração aproximada de quarenta a sessenta anos. As oscilações da economia
capitalista – conhecidas como as etapas de prosperidade, recessão, depressão e
recuperação – formavam o ciclo de Kondratieff .
Aceitas como algo “natural”, as flutuações cíclicas criavam oportunidades ou
problemas, podiam trazer a prosperidade ou a bancarrota a indivíduos ou indústrias, mas
só os socialistas, como Marx, acreditavam que o ciclo fazia parte de um processo pelo
qual o capitalismo gerava contradições internas insuperáveis, colocando em risco a
existência do sistema econômico como tal.
No entanto, entre o final da década de 1920 e os primeiros anos da década de
1930, ocorreu um colapso do sistema monetário, atrelado no padrão-ouro, cujo efeito nas
classes média e média baixa locais deixou a Europa Central pronta para o fascismo. Dois
fatos indicavam uma fraqueza na economia: o elevado nível de desemprego e a queda
dos preços dos produtos primários, mostrando que a demanda não conseguia
acompanhar a capacidade de produção.
O que tornava a situação mais dramática era que a previdência pública
na forma de seguro social, inclusive auxílio-desemprego, ou não existia (como nos
Estados Unidos), ou era incipiente (como na Grã-Bretanha) para os desempregados a
longo prazo. É por isso que a seguridade social sempre foi uma preocupação tão vital
para os trabalhadores. E por isso, também, que foi enorme o impacto central e traumático
do desemprego em massa sobre a política dos países industrializados, este o significado
primeiro e principal da Grande Depressão para o grosso dos habitantes. Entretanto, a
ausência de qualquer solução dentro do esquema da velha economia liberal encurralava o
poder decisório: haveria uma saída para o círculo vicioso?
A Grande Depressão acabou por destruir o liberalismo econômico a longo prazo
e, mais especificamente, obrigou os governos ocidentais a dar às considerações sociais
prioridade sobre as econômicas em suas políticas de Estado. Os perigos implícitos em
não fazer isso – radicalização da esquerda e, como a Alemanha e outros países o
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provavam, da direita – eram demasiado ameaçadores. Desse modo, durante a
Depressão, os governos passaram a subsidiar a agricultura, assegurando preços,
comprando excedentes ou pagando para não produzir.
Quanto aos trabalhadores, após a guerra o “pleno emprego”, ou melhor, a
eliminação do desemprego em massa, tornou-se a pedra fundamental da política
econômica nos países de capitalismo democrático reformado, cujo mais famoso mentor
foi o economista britânico John Maynard Keynes que, em 1936, publicava a Teoria Geral
do Emprego, do Lucro e da Moeda.
Seu argumento, em favor dos benefícios da eliminação permanente do
desemprego em massa, era tão econômico quanto político. As formulações keynesianas
afirmavam, corretamente, que a demanda a ser gerada pela renda dos trabalhadores com
pleno emprego seria o antídoto para as economias em recessão. Esse meio de aumentar
a demanda recebeu tão urgente prioridade pois se acreditava que o desemprego em
massa era política e socialmente explosivo. Essa crença era tão forte que, a outra medida
profilática ingerida durante, depois e em conseqüência da Grande Depressão foi a
instalação de modernos sistemas previdenciários.
Assim, o liberalismo foi fazendo sua retirada durante toda a Era da Catástrofe,
num movimento cada vez mais acentuado com o avanço da direita política: “O ataque
fascista à democracia popular reviveu simplesmente o tema do intervencionismo político
que assombrava a história da economia de mercado” (Polanyi, 1980, p. 221).
Por volta dos anos trinta, desenvolvia-se um capitalismo com tendências
autárquicas, o qual, após a Segunda Guerra, produziu dois resultados importantes: a
expansão e o fortalecimento do mercado mundial de mercadorias; e o crescimento do
Estado. Göran Therborn argumenta que, “na Europa Ocidental e na América do Norte,
isto se tornou manifesto com a difusão dos Estados de bem-estar. (...) E em outras partes
do mundo, houve um grande crescimento do Estado na fórmula do ‘socialismo real’, no
Japão, na Ásia oriental e, também, na América Latina, onde se desenvolveu a
industrialização com uma importante intervenção estatal” (1994, p. 43).
Desta forma, a autoregulação do mercado (imperfeita na análise de Karl Polanyi)
levou a uma regulação política que dependeu, em cada região, da constituição da esfera
política e do grau de perturbação econômica. O Estado, agora, ao se converter no centro
da ordem econômica e social, cria uma “rede de proteção” que favorece desde as classes
médias até o assalariado de nível mais baixo, através da medicina socializada, educação
universal gratuita e obrigatória, previdência social, seguro-desemprego, subsídios para
transporte, cotas para auxílio-habitação, salário família e até subsídios para o lazer.
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A rede tece seus fios até o capital, incluindo desde os recursos para ciência e
tecnologia, subsídios para a produção e para a exportação, além de insumos para os
setores militares, sustentando o mercado financeiro e de capitais por meio de bancos e/ou
fundos estatais, e mantendo a valorização dos capitais pela dívida pública e por
transações monetárias em mercados abertos.
A incomum combinação keynesiana de crescimento econômico,

como

construção política, apoiou-se, na maioria dos países ocidentais industrializados, em uma
“pacto” aceitável para todos os lados. Os patrões incomodavam-se pouco com altos
salários num longo boom de altos lucros e apreciavam a previsibilidade que tornava mais
fácil o planejamento. A mão-de-obra, por sua vez, recebia salários que subiam
regularmente e benefícios extras de um Estado previdenciário sempre mais abrangente e
generoso. E para o governo os dividendos apareciam sob a forma de estabilidade política,
partidos comunistas fracos (exceto na Itália) e condições previsíveis para a administração
macroeconômica, que todos os Estados então praticavam.
Presumia-se uma crescente harmonia interna para uma sociedade basicamente
satisfatória e construída sob o signo da confiança na economia de um consenso social
organizado. Este consenso, porém, não sobreviveu aos anos sessenta. O retorno à “luta
de classes” foi detectado no reconhecimento de toda uma geração de trabalhadores,
acostumados a ter ou conseguir emprego, de que os aumentos negociados por seus
sindicatos eram, na verdade, muito menos do que se podia arrancar do mercado.
Os sinais de desgaste da “Era de Ouro” se ascenderam quando a produtividade
da mão-de-obra em vários países diminuiu, quando o sistema monetário baseado no
dólar-ouro desabou, quando o déficit norte-americano tornou-se febril, e quando os preços
do barril de petróleo elevaram-se estratosfericamente em 1973. Uma outra era chegava
ao fim, pois as décadas seguintes seriam de novo uma era de crise.
Quais as razões da perda de dinamismo econômico das principais economias
ocidentais na metade dos anos setenta, apontadas pelos keynesianos, defensores da
economia mista administrada e do pleno emprego, e pelos (novos) liberais, velhos
defensores do individualismo e do livre mercado? Em que medida a crise do Estado de
Bem-Estar Social passou a afetar a sociabilidade e deslocar o trabalho de sua
centralidade anterior?
É com a intenção de buscar algumas pistas que respondam a tais
questionamentos, que este artigo pretende caminhar de agora em diante. Traçados
alguns fios de um século bastante moldado pelo Estado de bem-estar cabe-nos, então,
procurar compreender como a mais importante construção histórica do pós-guerra dos
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países industrializados, fundada sobre uma particular “aliança” entre as políticas
econômica e social, atingira seus limites, esgotando suas potencialidades originais.
Mas como na explicação de sua crise, muitas e variadas respostas são possíveis,
faz-se necessário identificar tanto a guerra de ideologias incompatíveis travada entre
keynesianos e neoliberais, quanto à polêmica entre as soluções negadoras do EstadoProvidência e as formulações de uma nova estrutura, mais próxima de uma “sociedade do
bem-estar”, assentada sobre novo tipo de sociabilidade.
À medida que as últimas décadas do século XX se aproximavam, chegava-se
mais perto da temática relacionada à centralidade do trabalho e ao seu deslocamento. A
essa altura, a dívida cresce para com as análises de Sônia Draibe, Francisco de Oliveira,
Boaventura de Souza Santos, Claus Offe e Jürgen Habermas, eixos importantes para a
sustentação desse debate.
Assim, pretende-se alcançar a linha de chegada apresentando algumas reflexões
críticas sobre os dilemas atuais da sociedade do trabalho, tendo em vista que a crise da
sociedade civil talvez seja o marco mais significativo desse momento e arriscando
argumentar que, por causa dessa crise é que os novos espaços públicos, embora
funcionem como motores do novo regime de acumulação, ainda não foram reconhecidos
como espaços de recomposição possível e necessário do político e do econômico.
Contudo, por trás da nuvem opaca de nossa ignorância e da incerteza de
resultados detalhados, as forças históricas que moldaram o século continuam a operar. O
que não impede, porém, que novos fios sejam traçados em direção a um outro Estado, a
uma outra economia, a uma outra sociedade...

O TRABALHO NO MUNDO CONTEMPORÂNEO

A performance de baixo crescimento com aceleração inflacionária e desequilíbrios
financeiros dos Estados gerou um conflito entre os bens econômicos e os bens sociais. E
qual era o instrumento que regia a afinada orquestra econômico-social durante a Era de
Ouro? A política de governo dos Estados nacionais. Estes, de imediato, não
reconheceram a permanência da mudança na conjuntura econômica e, baseando-se na
suposta temporariedade dos problemas, agarraram-se aos programas keynesianos que
tão bem haviam servido durante uma geração.
A única alternativa oferecida era a da minoria econômica ultraliberal que, mesmo
antes da crise, já começara seu ataque ao domínio dos keynesianos, embora só viessem
a reger as políticas de governo na década de 1980 (exceto no Chile, iniciada em 1973)
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com Margareth Thatcher, na Inglaterra e Ronald Reagan, nos Estados Unidos.

Que

razões apontadas por keynesianos e neoliberais explicavam a perda de dinamismo das
economias capitalistas ocidentais nos anos setenta e como, desse confronto, os teóricos
passaram a tratar a questão da crise do Estado de Bem-Estar Social: de forma estrutural
e/ou conjuntural, essencialmente política e/ou significativamente social? Houve ou não
soluções, dentro e fora do Welfare State?
No embate travado entre keynesianos e neoliberais, os dois lados apresentavam
argumentos econômicos. Os primeiros afirmavam que altos salários, pleno emprego e o
Estado de Bem-Estar haviam criado a demanda de consumo que alimentara a expansão,
e que bombear mais demanda na economia era a melhor maneira de lidar com
depressões econômicas. Os neoliberais, por sua vez, defendiam que a economia e a
política da “Era de Ouro” impediam o controle da inflação e o corte de custos tanto no
governo quanto nas empresas privadas. Afirmavam, ainda, que a “mão invisível”
smithiana do livre mercado tinha de produzir o maior crescimento da “Riqueza das
Nações” e a melhor distribuição sustentável de riqueza e renda.
Todavia, a economia, nos dois casos, racionalizava um compromisso ideológico,
uma (pré)visão da sociedade humana. Os neoliberais desconfiavam e sentiam antipatia
pela social-democracia sueca – uma história singular de sucesso econômico do século XX
– porque se baseava em valores coletivistas de igualdade e solidariedade. Por outro lado,
a esquerda desqualificava o governo de Margareth Thatcher na Grã-Bretanha, mesmo
durante seus anos de sucesso econômico, por seu caráter anti-social.
Na economia mundial das décadas de 1970 e 1980 as flutuações conjunturais
coincidiam com as convulsões estruturais, pois seu sistema de produção fora
transformado

pela

revolução

tecnológica,

ou

seja,

fora

“globalizado”

ou

“transnacionalizado” em uma extensão sem precedentes. Era impossível ignorar as
conseqüências sociais e culturais no trabalho e nos índices de desemprego. A dispensa
de mão-de-obra em ritmo alucinante, mesmo nas indústrias visivelmente em expansão,
contrariava a crença em um desemprego cíclico. Os empregos perdidos nos maus tempos
não voltariam jamais quando os tempos melhorassem, pois o desemprego era de
natureza estrutural.
Como advertia o historiador inglês Perry Anderson:

Mesmo os países pré-industriais e os novos recém-industrializados
eram governados pela lógica férrea da mecanização, que mais cedo
ou mais tarde tornava até mesmo o mais barato ser humano mais
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caro que uma máquina capaz de fazer o seu trabalho, e pela lógica
igualmente férrea da competição de livre comércio genuinamente
mundial. (1996, p. 15).

As raízes da crise, afirmavam os neoliberais, estavam localizadas no poder
excessivo e nefasto dos sindicatos e, de maneira mais geral, no movimento operário, que
havia corroído a engrenagem

da acumulação capitalista com suas

pressões

reivindicativas sobre os salários e sobre o Estado. Os dois processos combinados, na
visão dessa corrente, produziram a destruição dos níveis necessários de lucros das
empresas e desencadearam processos inflacionários, cujo desenlace foi a crise
generalizada das economias de mercado.
Prescrição neoliberal: manter um Estado forte em sua capacidade de romper o
poder dos sindicatos e de controlar o dinheiro, mas miúdo nos gastos sociais e nas
intervenções econômicas. O receituário para qualquer governo era único: estabilidade
monetária, contenção dos gastos com o bem-estar social, restauração da taxa “natural” de
desemprego (com a criação de um exército de reserva de trabalho para quebrar os
sindicatos) e reformas fiscais com reduções de impostos sobre os rendimentos mais altos
e sobre as rendas.
O que se pretendia com tudo isso? Restaurar a desigualdade como um valor
positivo, como um dínamo saudável às economias avançadas até então deformadas pela
intervenção anticíclica keynesiana e pelo igualitarismo (diga-se, muito relativo) que
abstraía dos cidadãos a liberdade, da concorrência a vitalidade e, de todos, a
prosperidade.
Os anos oitenta viram o predomínio da nova direita na Europa e na América do
Norte, com seus matizes mais ou menos cautelosos em relação à aplicação do
neoliberalismo. Se, do ponto de vista prático, era possível perceber a hegemonia
alcançada pelo neoliberalismo, como ideologia incorporada, inclusive, por boa parte dos
governos social-democratas europeus – originalmente hostis a ela – como, nos anos
oitenta e noventa, esse enfrentamento ocorreu em termos teóricos?
De um modo geral, havia um ponto de partida comum entre conservadores e
progressistas na avaliação da crise: o reconhecimento da diminuição das receitas, da
redução da atividade econômica, das pressões do desemprego, da aceleração
inflacionária, da elevação dos custos e das despesas sociais. Daí em diante, apareciam
divergências de análise.
O argumento dos progressistas convergia para a necessidade de se criarem
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graus cada vez menores de pobreza, desigualdade e injustiça social. A proposta deles ia
ao encontro de uma Sociedade do Bem-Estar mais democratizada, “(...) entendida
enquanto uma estratégia mais descentralizada, e diversificada, seja na concepção dos
programas, seja na sua implementação” (Draibe; Henrique, 1988, p. 56). O desafio que se
colocava, então, para esse tipo de Estado, era o de constituir-se em uma estrutura menos
vulnerável às crises econômicas, desenvolvendo instrumentos capazes de racionalizar
receitas e programas.
Pela ótica dos conservadores, o Estado de Bem-Estar Social vivia uma crise
efetiva, causada por sua própria estrutura e funcionamento, o que justificaria a existência
de déficit público para o financiamento do capital, em detrimento do trabalho: “O que não
pode haver é um déficit público para financiar os pobres e penalizar os negócios. (...) O
que melhor deveria fazer o Estado, então, seria restringir-se a aumentar os lucros das
empresas” (Gilder apud Draibe; Henrique, 1988, p. 59).
Do ângulo marxista, as raízes estruturais da crise do Estado encontravam-se em
suas funções contraditórias subjacentes. Por isso, a continuidade dos programas sociais
se inseria numa tensão permanente entre conciliar a necessidade de custeio da
reprodução da força de trabalho, para manter a coesão do todo social, e a acumulação do
capital monopolista. Sendo assim, a crise do gasto social era apenas um elemento da
crise geral do Estado capitalista.
Mas por que a circularidade entre reprodução do capital, aumentos de
produtividade e elevação do salário real, dentro de um território nacional, sustentada pelo
padrão de financiamento público do Welfare State – recursos originados dos impostos
recolhidos das empresas, dos operários, dos empréstimos, da emissão de moeda e do
lucro das próprias empresas estatais, tratado como fundo público por Francisco de
Oliveira (1988) – deixou de funcionar “virtuosamente”?
Em razão da internacionalização produtiva e financeira da economia capitalista,
estimulada pelo próprio fundo público, parte dos ganhos fiscais deixaram de ser
articulados pelo Estado, embora permanecesse sua função de financiador da reprodução
do capital e da força de trabalho. Esta sangria de receita, como bem destacou Francisco
de Oliveira (1988, p. 17), acabou provocando a elevação do déficit público para cobrir o
buraco aberto pelas atividades desterritorializadas das multinacionais.
Concebido originalmente como instrumento anticíclico pela fórmula keynesiana, o
fundo público desatou o capital de suas determinações, viabilizando suas oportunidades
de expansão e comportando-se como um anticapital (antivalor). Isto porque, o
financiamento público de bens e serviços sociais à maioria da população – seguro-
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desemprego, auxílios e outros – não tinham por finalidade a geração de lucros, a extração
de mais-valia ou o aumento da produtividade do trabalho.
Na verdade, o preço de qualquer dos bens e serviços financiados ou produzidos
pelo fundo público era calculado tendo como referência uma parte do salário destinada
aos gastos com aquele setor.
Ao funcionarem, então, como antimercadorias sociais, esses bens reforçavam a
crescente participação do salário indireto no salário total, uniformizando o mercado e o
preço da força de trabalho, e liberando o capital de uma equação clássica: aos aumentos
de salário direto real correspondiam às inovações técnicas, isto é, o segundo era
determinado pelo primeiro. Com o fundo público atuando, no mínimo com um terço do
salário total, o processo tecnológico rompia com o preço da força de trabalho,
alavancando um desenvolvimento sem paralelo. Resultado: nos anos oitenta e noventa,
enquanto os setores privados demonstravam enorme liquidez e rentabilidade, o
diagnóstico do fundo público era de exaustão.
Aos olhos de Francisco de Oliveira, o remédio keynesiano tornava-se cada vez
mais ineficaz por não incluir em sua análise o papel estrutural do fundo público, tornado
“insubstituível” no processo de acumulação capitalista. E por quê? Devido ao fato de que
ao intermediar a reprodução do capital e da força de trabalho, o fundo público havia
exposto, de um lado, as enormes possibilidades abertas pelo progresso técnico para o
capital e, por outro lado, a insuficiência do lucro capitalista para dar forma concreta a isso,
sem apropriar-se de parcelas crescentes da riqueza pública em geral.
O interessante, nesta abordagem, é observar o fundo público como um elemento
agregado (necessário) à estrutura do capitalismo, não porque este esgotou suas
possibilidades de acumulação, pelo contrário, mas por viabilizar suas oportunidades de
expansão. Daí o problema não teorizado pelos marxistas: o Estado de Bem-Estar (e suas
instituições) como o “lugar onde se opera a viabilidade da continuação da exploração da
força de trabalho, por um lado, e de sua des-mercantilização, por outro, escondendo
agora o fato de que o capital é completamente social” (Oliveira, 1988, p. 19).
Ora, nesse caso, o que realmente se transformou foi a relação social de
produção, envolvendo, a partir do fundo público, o salário, a propriedade privada, as
esferas de circulação, distribuição, consumo e produção. Em termos de sociabilidade
significa dizer que, em relação à cultura, à saúde e à educação, os direitos modernos
passaram a se basear em critérios antimercado. E em termos políticos, trata-se de uma
luta pela apropriação dos resultados desse modo social e isto quer dizer, também, que a
autonomia do Estado passa a ser objeto tanto da direita, quanto da esquerda.
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A reação conservadora, na linha das políticas econômicas de Thatcher e Reagan,
deu-se no sentido de manter o fundo público apenas para o capital, aliviando as cargas de
impostos e previdência social para empresas e famílias de alta renda, e financiando as
frentes da terceira revolução industrial com a elevação da dívida pública. O ataque da
direita aos gastos sociais públicos admite uma espécie de “Estado de bem-estar
(neo)liberal”, em que a correção das desigualdades e dos bolsões de pobreza ficaria a
cargo de um assistencialismo público eventual.
A grande mudança no Estado, realizada pela revolução teórica keynesiana, deuse, principalmente, no plano do deslocamento das relações privadas para o âmbito das
relações públicas, antecipando o que gasta, que é mais do que arrecada. Desse modo, na
maioria das sociedades do capitalismo avançado (e até mesmo nos países periféricos,
como o Brasil), a utilização instrumental desse Estado significou a sua própria ampliação,
econômica e politicamente imprescindível para o sistema.
Nesse ponto, a crise abala também os fundamentos da democracia moderna,
transformando-a em “democracia de interesses”, como adverte Francisco de Oliveira. A
seu ver, só um novo modo de produção pós-Welfare State ou uma nova estrutura de
utilização do fundo público, demarcada e submetida a controles institucionais, pode
promover o diálogo soberano entre os valores de cada grupo social e retirar do excedente
o seu caráter de valor estruturado. Ou melhor dizendo, “na tradição clássica é a porta
para o socialismo” (1988, p. 28).
Mas

uma

boa

parte

dos

analistas

progressistas

insiste

na

tese

do

enfraquecimento político-institucional, devido à inabilidade do Estado de Bem-Estar criar a
coesão do todo social. Isto porque os processos de industrialização e urbanização
acabam transformando as formas de participação e de conflitos políticos, alterando a
estrutura social e o padrão de desigualdades econômicas, e contribuindo para o
surgimento de regimes políticos fracos.
Claus Offe (1994), por exemplo, analisa a crise do Estado de Bem-Estar tendo em
vista o colapso do “acordo social” instituído politicamente entre empresários e mão-deobra em favor do crescimento e da segurança social. O consenso interclasses, segundo o
autor, foi colocado em xeque quando a crise econômica reduziu o crescimento e, sob
estas condições, os conflitos amortecidos pelas políticas sociais do Estado ressurgiram
com força, desfazendo o compromisso. Em decorrência disso, não haveria também uma
relação entre a mudança de valores em relação ao trabalho, à liberdade, ao direito, ao
lazer e aos novos comportamentos sociais emergentes?
Pierre Rosanvallon (apud Draibe, 1988, p. 64), por exemplo, parte do pressuposto
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de que a crise se origina no tipo de solidariedade fundada pelo Welfare State, ou seja,
“mecanicamente” gerada a partir de relações sociais intermediadas pelo Estado (nãoreais). Com isso, o valor da igualdade encontra-se paradoxalmente em crise nas
sociedades democráticas porque, de um lado, há uma demanda pela redução da
desigualdade e, de outro, há também uma demanda pelo reconhecimento das diferenças.
Ora, numa sociedade em rápido processo de fragmentação e oligopolização,
pressionada pelas estruturas econômicas e pelas negociações, o “desejo de proteção”
passa não só pelo Estado mas também por segmentos mais favoráveis, o que pode
indicar, em parte, a cisão no interior dos movimentos sociais organizados, como os
sindicatos. O resultado traduz-se em reivindicações dos indivíduos e dos grupos cada vez
mais distanciadas do sentido social de seus efeitos.
Se a fissura sócio-cultural abre fendas insustentáveis à cultura democrática e
igualitária, e a crise de solidariedade decompõe o tecido social entre Estado e indivíduos,
onde se localizam as saídas desse estado de coisas?
A alternativa social-estatista propôs o crescimento da socialização nos quadros do
Estado, sem fazer menção às conseqüências que a elevação de tributos poderia
provocar. A solução liberal, por sua vez, impôs um novo equilíbrio fundado na
privatização, cujo efeito tem sido o retrocesso social na redistribuição já alcançada,
afetando a maioria das pessoas. Sem contar que tal saída supõe um Estado de dupla
face: forte para combater as resistências sociais; e fraco, em termos de legitimidade
política.
Recusando ambas as alternativas, Rosanvallon (apud Draibe, 1988, p. 68) propõe
uma

“tríplice

dinâmica

articulada

da

socialização,

da

descentralização

e

da

autonomização”. É necessário, desse modo, reinserir os indivíduos em redes de
solidariedade direta, onde o Estado reconheça os serviços coletivos nas esferas fiscal e
do direito, reaproximando a sociedade com o social. Para o desenvolvimento desta nova
socialidade deve haver, na visão desse autor, uma redução do tempo de trabalho (não
como exigência econômica para a redução do desemprego), para que o aumento do
tempo livre seja sinônimo de aprendizagem e novo tipo de vida.
Trata-se, então, de criar um “espaço pós-social democrata” ocupado por uma
economia mais flexível, por um Estado mais desburocratizado, e por um “novo
compromisso social”, não mais centrado em uma representação limitada a formas
clássicas de negociações coletivas. Ao focalizar a natureza sócio-política da crise atual, o
objetivo de Rosanvallon foi apresentar as rupturas geradas pelo capitalismo na costura
social e no consenso do bordado político, sem deixar de pensar as possibilidades de
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reestruturação entre a sociedade e o Estado.
É neste nível de relação que se pode colocar, embora de maneira limitada e
provisória, algumas questões sobre a (des)centralidade do trabalho e os dilemas de uma
sociedade civil em crise, pois o desenvolvimento do Estado social acabou colocando em
risco a sociabilização da economia e o paradigma de uma sociedade do trabalho,
baseada no reconhecimento progressivo da luta de classes enquanto instrumento de
transformação do capitalismo.
Foi através da regulação do salário, do tempo e das condições de trabalho, da
criação de seguros sociais obrigatórios, da greve, dos sindicatos, da negociação e da
contratação coletiva que foi possível perceber que a economia capitalista não era apenas
constituída por capital, fatores de produção e mercado, mas também por trabalhadores,
pessoas e classes com necessidades básicas, interesses próprios e legítimos.
A centralidade do trabalho no período fordista-keynesiano esteve vinculada à
centralidade do Estado na socialização da economia e em sua capacidade reguladora,
tanto no centro do sistema mundial – como Estado-Providência –, quanto na periferia –
como Estado-desenvolvimentista. O cerne do mecanismo fordista (e de sua centralidade)
encontrava-se na dinâmica dos ganhos de produtividade, da qual dependia o crescimento,
simultâneo e interdependente, da acumulação e dos salários reais.
Os determinantes econômicos da crise mostravam que a “regulação fordista”
teria perdido seu apoio fundamental no “regime de acumulação” keynesiano, tornando-se
cada vez menos capaz de integrar o conflito sem repassar suas tensões para os preços.
Além disso, espaço nacional e espaços econômicos não coincidiam mais; pois, o
distanciamento entre as políticas monetárias nacionais e a internacionalização da
produção e do consumo produziu o fenômeno da deslocalização, responsável pela
crescente volatilidade dos mercados. Somado a tudo isso, mudança tecnológica passou a
constituir um elemento importante na nova composição orgânica do capital e na queda da
demanda relativa de trabalhadores menos qualificados.
Todavia, foram as características dos conflitos sociais que sofreram uma
transformação radical, limitando progressivamente as capacidades de integração destes
pelos tradicionais mecanismos de repartição dos ganhos de produtividade, os quais
apareceram como demasiadamente corporativos. E foram essas novas contradições, de
abertura social dos conflitos e da relação salarial, que acabaram determinando um
processo de difusão social e territorial de novas figuras e de novas formas de
empresariado, como as redes de microempresas.
A partir desse “novo ciclo econômico”, a posição de cada país passou a depender
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cada vez mais de sua capacidade de capitalizar o saber e o conhecimento, verdadeiros
veículos da troca desigual entre novos centros e novas periferias, entre os novos Norte e
os novos Sul. Até então, “a contratualização das formas de sociabilidade teve diferentes
âmbitos e diferentes formas consoante a posição do país no sistema mundial: foi mais ou
menos inclusiva, mais ou menos estável, mais ou menos democrática, mais ou menos
detalhada” (Santos, 1999, p. 90).
Na medida em que a cidadania não é mais o fruto da inserção produtiva, a
desigualdade torna-se a causa e não mais a conseqüência do crescimento lento,
resultando daí duas situações da predominância dos processos de exclusão sobre os
processos de inclusão: o pós-contratualismo e o pré-contratualismo. O primeiro, segundo
Boaventura de Souza Santos, está associado aos grupos e interesses sociais que, até o
período virtuoso do Estado-Providência, possuíam direitos de cidadania e, a partir de sua
crise, passaram a ser excluídos da “condição de cidadãos à condição de servos” (1999, p.
96). Quanto ao pré-contratualismo, o autor define a situação dos espectadores que
aguardavam, para breve, seu acesso à cidadania, inelutavelmente vetado.
Assim, para a maior parte dos trabalhadores, a porta de entrada no novo mercado
de trabalho é aquela que inclui-excluindo, pois a absorção impõe ausências de direitos de
cidadania. Enquanto que, para outros, nem sequer é possível mirar esta possibilidade.
Por todas essas razões, a estabilidade das expectativas dos mercados e dos
investimentos tem-se dado à custa da instabilidade do trabalhador – assalariado,
autônomo, clandestino – e do desempregado – desqualificado, deficiente, de longa
duração.
Habermas também advoga que, desde a metade dos anos setenta, os limites do
projeto do Estado social ficaram evidentes, principalmente quando se refere à “utopia de
uma sociedade do trabalho”. Claro está, para ele, assim como para Offe, de que o Estado
social “perdeu a capacidade de abrir possibilidades futuras de uma vida coletivamente
melhor e menos ameaçada” (1987, p. 106). Os dois autores apontam para o esgotamento
potencial de sugestão política da sociedade do trabalho pela falta de alternativas que se
impõe ao próprio desenvolvimento do Estado social, já que o capitalismo desenvolvido
nem pode viver sem o Estado social nem coexistir com sua expansão contínua.
Desse modo, mesmo que esse Estado pudesse, sob condições gerais favoráveis,
recuperar fôlego, ele ainda correria o risco de desprender-se de suas bases sociais,
porque os poderes estabelecidos dependem cada vez menos do trabalho e da disposição
de cooperação dos empobrecidos e privados de direitos para sua própria reprodução. E
isto, segundo os dois, parece anunciar o fim da sociedade do trabalho (e de classes)
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mediante a enorme publicização que parece privatizar tudo no máximo de intransparência
possível.
No diálogo que estabelece com os pressupostos habermasianos, Francisco de
Oliveira considera, por sua vez, que, mesmo com toda a “intransparência”, é possível
distinguir a esfera pública da esfera privada. Posto que, quanto mais as classes sociais
parecem desaparecer do campo de luta privado, tanto mais são desejadas como atores
da regulação pública. Para ele trata-se, então, de uma ilusão da aparência pois, mesmo
fora de seus moldes privados, as classes sociais não são percebidas como públicas.
Aos olhos de Habermas, fundamentalmente, o projeto do Estado social voltado
para si, ao perder o trabalho como ponto central de referência, deixa de elevar o emprego
à condição de norma e deixa de intercambiar o sistema com o “mundo da vida”. De
repente, para o autor, o trabalho – o agir instrumental – não pode mais sediar as
contradições capazes de produzir a verdade. Sendo assim, é apenas na esfera do agir
comunicativo, do consumo e da cultura que as contradições aparecem. Ora, ao alojar
uma contradição entre meios e fins, o objetivo tácito do Estado de Bem-Estar Social é a
criação de formas de vida estruturadas igualitariamente, garantindo liberdade para a
auto-realização e para a espontaneidade dos indivíduos. Mas, tais objetivos tornam-se
inalcançáveis porque estão além das forças de poder que dispõe.
Em oposição aos projetos de formas de vida racionais que se baseavam em
formas subculturais de vida dos trabalhadores industriais, como fonte de solidariedade,
Habermas não sugere uma forma de vida concreta, como totalidade antecipada e bemsucedida. Na verdade, o que é possível discernir são condições necessárias para uma
“práxis comunicativa cotidiana”, através de um novo equilíbrio entre o dinheiro, o poder e
a solidariedade; de formas de auto-organização; de esferas públicas autônomas; e de
formação política da vontade, as quais poderiam criar condições e possibilidades
concretas de participação.
Nesta perspectiva, as reflexões de Jürgen Habermas podem servir como um
reconhecimento de que o conflito não é mais interno às relações capital/trabalho, mas
que está relacionado com “os ataques colonizadores do dinheiro sobre os âmbitos da
vida estruturados comunicativamente” (1997, p. 152). Portanto, a contradição encontrase, agora, no fato de o capitalismo ser indiferente em face dos “desequilíbrios morais do
mundo da vida”.
Dessa maneira, o Estado de Bem-Estar, resultado de uma efetiva pacificação do
conflito de classe, teria deslocado o terreno da crítica (da “verdade”) para as práticas
comunicativas do mundo da vida, transformando-se, desse modo, em um Estado social
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sem soberania. Habermas esvazia o Estado (e a razão instrumental) de sua capacidade
de auto-afirmar o sentido de seu desenvolvimento, mas entrega a produção da verdade
aos meios de autocompreensão da esfera da racionalidade não orientada para o sucesso
do mundo da vida. Há ou não há ainda um elemento iluminista nesta concepção? Existe
possibilidade do debate contemporâneo sair desses impasses?
As afinidades e as divergências entre pontos de partida e pontos de chegada
sejam eles conservadores ou progressistas, individualistas ou coletivistas, modernos ou
pós-modernos parecem ser um desafio constante nesse debate. Mas a tentativa de
perceber a crise por dentro, dissecando suas veias econômicas, políticas, sociais e
culturais parece ser muito mais profícua para a construção da cadeia causal, que pode
explicar a crise do Estado-crise e o deslocamento da centralidade do trabalho no mundo
contemporâneo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Algumas reflexões críticas

No balanço desse tempo foi possível deparar com dois (entre vários) dilemas
incomodativos. O primeiro, diz respeito à indagação de Rousseau (colocada
provocativamente na abertura do trabalho) que, muito antes de todos esses debates e em
circunstâncias muito particulares, já se perguntava sobre a “eternidade dos Estados”.
Com os olhos de hoje, talvez não seja provocativo responder que nenhum, nem mesmo o
capitalismo, poderia durar toda a eternidade, cuja irracionalidade parece ser insolúvel,
embora insista sempre em mudar de pele.
Ainda que o pós-neoliberalismo já venha dando mostras de surgimento em
alguns países, nada autoriza a pensar que o capitalismo tenha aprendido a resolver suas
contradições estruturais. Sua herança, a cada “ciclo”, tem sido uma sociedade
profundamente desagregada e distorcida, com gravíssimas dificuldades em constituir-se
do ponto de vista da integração social e com uma agressão permanente ao conceito e à
prática da cidadania.
E é nessa “virada da onda” que surge o segundo dilema: terá acabado a era do
trabalho de massas? Pode ser prematuro dar uma resposta sem identificar que tipo de
trabalho tem apontado para esta direção. Mas parece razoável pensar que, se o
incontível progresso técnico leva-nos a uma radical redefinição do trabalho humano, as
políticas neoliberais estão longe de prover o marco ideológico, social, econômico e
cultural mais adequado para se adaptar às novas circunstâncias. Uma sociedade como a
neoliberal, em que são debilitados a limites extremos a integração social e a
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solidariedade, é também uma sociedade em que as tradicionais estruturas de
representação coletiva dos interesses populares acham-se em crise.
Para sair desses impasses, o debate contemporâneo acerca do trabalho pode
começar escavando no próprio fordismo a noção de que este regime de acumulação foi
fruto não da pacificação mas, sim, de um conflito nunca resolvido: o dos trabalhadores
que se recompuseram no sindicato de tipo novo e o das elites empresariais (públicas e
privadas) que se reconheciam na nova figura do Estado regulador e na hegemonia
madura do keynesianismo que o perpassava. E é na passagem do fordismo para a
chamada “ditadura do mercado” que a fábrica torna-se minimalista, não constituindo mais
o padrão e o centro da organização social (e do conflito).
Isto pode ser visto como o resultado de transformações na própria natureza e no
próprio estatuto da produção industrial e das grandes corporações operárias e
burguesas, que cimentavam as bases dos compromissos que tornavam material a
constituição formal dos diferentes países.
Essa transição parece estar sendo determinada pela absoluta interpenetração
entre indústria e serviços, pelo fato de a indústria ser cada vez mais terceirizada e os
serviços cada vez mais industrializados. Pois, as indústrias tecnologicamente avançadas
nutrem-se dos recursos sociais e culturais distribuídos nos territórios, e vice-versa.
No entanto, o marco mais significativo de tal mudança parece ser mesmo a crise
da sociedade civil, pois, a partir dela, são negadas as dimensões públicas da produção e
das forças de trabalho como espaços de recomposição possível do político e do
econômico. Enquanto motores do novo regime de acumulação (flexível, segundo David
Harvey, 1988), estes novos espaços públicos tornam-se os eixos privilegiados das novas
formas de segmentação-exclusão e da recomposição do comando.
É no marco dessas mudanças paradigmáticas que reside, talvez, a necessidade
de se pensar o (novo) papel do Estado e o que Boaventura de Souza Santos (1999, p.
109) chama de “redescoberta democrática do trabalho”. No sentido do Estado, torna-se,
nestes termos, importante reconhecer o papel político da nova classe trabalhadora e as
características públicas de sua produção e reprodução, além de suas qualidades
produtivas “comunicativo-relacionais”. Qualidades que as empresas privadas exploram
cada vez mais sem pagar e sem permitirem a reprodução das externalidades positivas
que elas constituem. Neste nível, parece possível alcançar a dimensão do deslocamento
de sua própria centralidade.
Boaventura de Souza Santos, por exemplo, pensa ser possível reconstruir o
espaço-tempo da deliberação democrática, através de um “novo contrato social”: mais
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inclusivo – abrangendo o homem, os grupos sociais e a natureza; mais conflitual –
estabelecido por critérios de igualdade e de diferença; mais amplo – envolvendo os
espaços-tempo local, regional e global; e mais flexível – sem distinções rígidas entre
Estado e sociedade civil, entre economia, política e cultura, entre público e privado.
E como delimitar o lugar do trabalho nesse contexto? O trabalho enquanto fator
de produção tem sido visto hoje como “globalizado”, embora como relação salarial e
mercado de trabalho esteja tão segmentado e territorializado quanto antes. Autores,
como Boaventura, sugerem que o trabalho seja democraticamente partilhado com a
natureza e em seu interior, pelo caminho da redução da jornada, pela fixação
internacional de direitos mínimos e pela flexibilização das leis de imigração entre periferia
e centro, para visar à desnacionalização da cidadania.
A segunda condição é que o trabalho seja democraticamente redescoberto não
como um tipo ideal, que orientou todo o movimento operário desde o século XIX
(aproximado a uma economia real apenas nos países centrais), mas dentro de diferentes
tipos de trabalho cuja qualificação profissional seja critério de inclusão. Por conseguinte,
torna-se importante uma “reinvenção do movimento sindical”, que passe pela
revalorização das comissões de trabalhadores e de comissões sindicais, pela
(re)construção de um solidarismo mais adequado às novas situações de exclusão social
e pelo redesenho de um sindicalismo, que discuta sobre todos os problemas que afetam
a vida dos trabalhadores e dos cidadãos em geral.
Mas há uma outra grande exigência do novo contrato social: “a transformação do
Estado nacional em novíssimo movimento social” (Santos, 1999, p. 120). Deduz-se, daí,
que ao Estado compete o papel de coordenador de diferentes interesses e fluxos,
comprometido que ainda está com os critérios de inclusão e de exclusão. Então, se a luta
democrática constitui-se como luta pela redemocratização das tarefas de articulação, não
faz sentido democratizar o Estado se não se democratizar a esfera não estatal. Nestas
circunstâncias, caberia ao novo Estado de bem-estar garantir padrões mínimos de
inclusão que tornassem possível a cidadania ativa.
Para isso, esse “novíssimo” Estado precisa ser alçado à condição de vetor de
uma rede internacional destinada a diminuir ou neutralizar o impacto da exclusão,
buscando uma redistribuição eqüitativa da riqueza globalmente produzida, através dos
Estados do Sul como, Brasil, Índia, África do Sul e China.
Mas as idéias do autor suscitam questões importantes e necessárias: como não
deixar de pensar, por exemplo, na natureza de classe do Estado capitalista para a
constituição do Estado como “novíssimo movimento social”, ou já seria esta uma
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discussão ultrapassada? Ou ainda: como não deixar de perceber nas entrelinhas o
pressuposto de uma certa homogeneização de interesses econômicos e sociais em torno
de um Estado democrático comum a todos os Estados do Sul?
E mesmo em relação ao novo sindicalismo reestruturado em escala local e
transnacional, não seria ingênuo pensar em uma certa “consciência de classe única”
permeando as realidades sócio-culturais e subculturais dos Estados nacionais
existentes?
Seria preciso supor que os agentes racionais em uma democracia se unissem a
uma maioria a favor do novo Estado do bem-estar porque, coletivamente, estariam
expostos a riscos típicos parcialmente inerentes à dinâmica do modo de produção
capitalista. Além disso, que eles partilham alguns padrões culturais, tais como um
sentimento de solidariedade, que são considerados os únicos meios disponíveis para
promoverem seus interesses coletivos óbvios.
Essas considerações teóricas não estariam, por assim dizer, baseando-se na
suposição de uma “ação racional” por parte de indivíduos, classes, partidos, sindicatos,
elites, eleitores e clientes do (novo) Estado de bem-estar, com um considerável grau de
confiança na disposição ou capacidade de cumprimento do (novo) contrato social?
Então, valeria a pena não deixar de lado as implicações de uma certa
“racionalidade cultural”, cuja análise prevê que as motivações culturais exercem
influência na tomada de decisão dos atores e o contexto cultural, além da utilidade
econômica, adquire peso decisivo na definição de quais são as ações preferenciais,
principalmente quando não se quer (e não se procura) abdicar dos valores de eqüidade
social e democratização de todos os espaços vitais.
De qualquer modo, entre a pressão por uma progressiva uniformidade e a ânsia
pela preservação da identidade, as sociedades civis aparecem cada vez menos como
comunidades nacionais, entendidas como unidades territoriais, lingüísticas e políticas, e
mais como comunidades de consumidores, que compartilham modos de leitura de certos
bens que lhes fornecem identidades comuns.
E, nesse contexto, a questão principal a ameaçar o indivíduo contemporâneo
deixa de ser fruto de sua situação específica no processo produtivo e passa a ser
resultado de sua inserção em uma sociedade cindida em esferas de vida incompatíveis.
Nesse sentido, é preciso avaliar se a democracia é mesmo o resultado da
maximização de interesses individuais e se, por outro lado, só é possível alcançar as
metas democráticas através de uma elite dirigente. Certo é que há a preocupação em
apontar, com clareza, o lugar da política. Esta, antes de tudo, precisa retomar seu caráter
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prático-moral para estar apta a estabelecer os novos paradigmas da democracia a ser
alcançada neste novo século, como uma referência permanente que, parafraseando o
crítico Antônio Cândido, “nos obriga a despertar e passar a mão pelo fio da alma e
duvidar das divisas cujo marco é a convenção”...
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ACULTURAÇÃO E NOVOS MERCADOS
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RESUMO

O presente artigo faz a analogia entre a cultura e a internacionalização de empresas.
Nesse contexto, busca-se uniformizar os conceitos de cultura e observar sob dois focos
distintos: (1) a cultura da organização; (2) e a cultura da nação. Trata-se de um estudo
puramente teórico, descritivo e explicativo, sendo os dados coletados através de
pesquisas bibliográficas. O estudo mostra sua importância na observância correta da
cultura num processo de internacionalização, devendo ser observado de dois focos
distintos. Os resultados observados mostram que autores renomados nas duas áreas do
estudo tratam tal situação de forma impar, visando salientar os esforços decorrentes da
consideração da cultura no processo de internacionalização das empresas, sendo
considerado um fator importante no estabelecimento da competitividade na nova nação.
De forma que os valores dos indivíduos que compõem uma organização podem constituir
em força interna para, em afinidade com os valores organizacionais, impulsionar as metas
da empresa no mercado globalizado e na implementação de estratégias globais. A
necessidade da empresa firmar sua cultura através do respeito às demais; definir suas
normas sem ferir tradições locais; gerenciar resistências às mudanças e considerar o
tempo e a velocidade como elementos.
Palavras-chave: Internacionalização; Cultura; Aculturação; Organização; Nação.
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The present article draws an analogy between culture and company internationalization. In
this context, there is an attempt to standardize concepts of culture observing them under
two distinct focuses: (1) the organization’s culture; (2) the nation’s culture. This is a strictly
theoretical study, descriptive and explanatory, where data have been collected during
bibliographic investigation. The study presents the importance of paying heed to local
culture during internationalization process, which should be based on the two focuses
above. The final results demonstrate that reckoned authors, in both studied areas, deal
with acculturation in a single way, highlighting the importance of cultural observance in
order to establish competitiveness in the new nation. In such way, individual values allied
to organizational values not only would constitute an internal force able to boost
company’s targets in the global market but also would implement global strategies. In
order to do so, must the company establish its culture respecting the others, define its
rules considering local traditions, manage change resistance, as well as consider time and
velocity as key elements to succeed.

Key words: internationalization; culture; acculturation, organization, nation.

INTRODUÇÃO

O acelerado processo de globalização e a multiplicação do número de empresas
que buscam implementar estratégias de alcance internacional têm exigido algumas ações
imediatas das organizações que pretendem potencializar ativamente sua carga valorativa.
Num mundo que muda rapidamente, é fundamental às organizações demonstrarem
agilidade para conquistar vantagem competitiva. Contemplando ou não em sua estratégia
a internacionalização da empresa, marca, produto ou serviço, as organizações tendem a
reconhecer que, mesmo em seu local de origem, o avanço de empresas globais e
multinacionais pode ameaçar conquistas já alcançadas e intenções de desenvolvimento.
Na ansiedade de se antecipar a essa possibilidade e minimizar riscos, muitas
organizações têm investido recursos e energia na implementação de estratégias globais e
em negócios internacionais sem atribuir a ênfase devida para alguns aspectos
característicos à nova região onde pretendem buscar vigor para os negócios.
Desde que grandes corporações iniciaram o movimento para estender seus
negócios para além das fronteiras dos seus países, a influência das estratégias
internacionais na vida das organizações forçou o debate entre a necessidade de
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compatibilização das ações empresariais, o ambiente interno, com o novo ambiente
externo e sua cultura.
Ao decidir ramificar seu ambiente de negócios para outras localidades, as
organizações admitem uma série de ajustes de seus produtos e serviços visando
conquistar maior competitividade no novo espaço, mas tendem a enfrentar obstáculos
culturais internos e externos ao se depararem com uma nova e desafiadora realidade.
Quando uma organização submete seus processos e estrutura a um novo
mercado, acaba submetendo, também, à dinâmica organizacional, os aspectos relativos
aos valores das nações onde pretende firmar-se, além dos valores das próprias pessoas
que sofrerão influência ou influenciarão a dinâmica e a estratégia organizacional. Essas
pessoas são os novos e potenciais consumidores dos seus produtos ou serviços, os
fornecedores locais e a maioria dos funcionários da nova unidade.
Sendo assim, a interferência dos valores e de outros elementos culturais no
processo de implementação da estratégia internacional precisa ser conhecida e requer
atenção especial, quais sejam:
1. A cultura organizacional de origem.
2. A cultura do país de origem que a organização tende a carregar no seu bojo.
3. A cultura do país para onde está mirando sua estratégia internacional.
4. A cultura organizacional da unidade que está se formando.
O conhecimento e respeito ao entrelaçamento de diversas culturas e o
aproveitamento da compreensão desses aspectos pelos estrategistas e empreendedores
pode se constituir em vantagem competitiva.
A adaptação dos diversos aspectos culturais que permeiam o processo de
globalização e internacionalização de organizações pode refletir em maior ou menor nível
de facilidade para implementação da estratégia. A vantagem competitiva da organização
que submete seus processos, produtos e serviços a regiões distantes pode residir,
inclusive, na competência dos seus gerentes em conduzir de maneira eficaz o processo
de aculturação. Não se pode, contudo, analisar esse processo como algo simples, cujo
sucesso ou fracasso depende exclusivamente das habilidades dos gestores. Trata-se de
algo amplo e complexo, como qualquer ação estratégica de grande impacto. Nesse
processo amplo, repleto de variáveis subjetivas, evidenciam-se as expressões do
comportamento das pessoas, grupos, organizações e povos, com seus valores e culturas
próprios. Evidenciam-se, também, aspectos relativos à inovação como fator cultural de
organizações e nações. Contemplar diferenças como oportunidades de desenvolvimento
e o conhecimento de aspectos culturais como fator de impulsão de negócios
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internacionais pode ser o caminho para a conquista de vantagem competitiva. Segundo
Porter (1998, p. 145), a vantagem competitiva é criada e sustentada por meio de um
processo altamente localizado. Diferenças de valores, culturas, estruturas econômicas,
instituições e histórias entre as nações contribuem para o sucesso competitivo.

INOVAÇÃO E VANTAGEM COMPETITIVA SUSTENTÁVEL

O elevado grau de exigência do mercado mundial tem levado as organizações a
adaptações constantes, de onde surgem conceitos relativos à aprendizagem e ao
aprimoramento constante de pessoas, processos e produtos. Segundo Schermerhorn,
Hunt e Osborn (1999, p. 288-289), as melhores organizações são capazes de inovar em
bases permanentes. Em empresas inovadoras, o clima interno e a cultura toleram erros e
aceitam que, às vezes, as idéias bem intencionadas não funcionem como o esperado.
Dentro desse enfoque, empresas inovadoras têm uma cultura de inovação, de expressão
de idéias e de noção clara de produtividade e aplicação da criatividade visando conquistar
maior vantagem competitiva. Para Stalk (apud PORTER; MONTGOMERY, 1998, p. 43), a
vantagem competitiva se movimenta. Por isso, as organizações não devem ter uma idéia
fixa e única de vantagem, já que esta requer movimentação. Apenas assim a empresa
consegue manter-se sempre à frente. Além disso, deve-se acrescentar também o fator
tempo como “vantagem-chave”. Ao traçarem considerações do tipo “o futuro é agora”, “os
mercados surgirão em velocidades diferentes ao redor do mundo” e “o curto e o longo
prazo não estarão delimitados por uma linha de demarcação bem definida”, Hamel e
Prahalad (1995, p. 32), demonstram a estreita relação existente entre competição e
tempo.
Para exemplificar o tempo como uma tecnologia de vantagem competitiva, Stalk
cita as principais empresas japonesas. Segundo ele, essas organizações orientais
conquistam vantagem competitiva através do tempo.
Fases da vantagem competitiva japonesa:

Baixos custos
de
mão-de-obra

Estratégia
baseada
em escala

Estratégia
baseada
em fábricas
focalizadas

Estratégia
baseada
em fábricas
flexíveis

Estratégia
baseada
na gestão
do tempo

Após a segunda guerra mundial, a vantagem competitiva das empresas japonesas
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ocorreu pelo baixo custo da sua mão-de-obra. Na medida em que os salários aumentaram
e a importância da tecnologia foi destacada, adotou-se a estratégia baseada em escala.
Posteriormente, a estratégia foi baseada nas fábricas focalizadas. O advento da produção
just-in-time levou à estratégia baseada em fábricas flexíveis. Hoje, as grandes empresas
do Japão estão utilizando a gestão do tempo como vantagem de competição. Gerenciam
o tempo como a maioria das empresas gerencia custos, qualidade ou estoque.
Segundo Porter (1989), a inovação é um dos principais fatores de vantagem
competitiva. Considerada pelas empresas em um sentido mais amplo, inclui tecnologias e
novas formas de fazer as coisas usando velhos meios. Com isso, pode ser manifestada
através de um novo produto, novo processo de produção, nova abordagem de marketing,
entre outros aspectos. Não se trata, necessariamente, de idéias novas, mas, também,
idéias que sempre existiram e jamais foram seguidas. A vantagem competitiva ocorre se a
inovação proporcionar uma nova oportunidade de mercado e se os concorrentes
demoram a responder à inovação. Desta forma, o período compreendido entre sua
implementação e a resposta do concorrente, caracteriza a vantagem competitiva através
da inovação.
Pankaj (apud PORTER; MONTGOMERY, 1998), observa algumas peculiaridades
das inovações, dos novos processos de produção e as estratégias de marketing, como
segue:

Sigilo: os segredos são mantidos na proporção de 70%, no período
de um ano após o desenvolvimento.
Inovação Proteção: o registro de patentes não resolve.
Custo: é 70% mais cara do que a imitação.
Tempo: é 70% mais lenta de ser implementada do que a imitação.
Novos processos são mais vulneráveis do que os novos produtos.
Produção De 60% a 90% do aprendizado adquirido por consultoria é transmitido
para os concorrentes ao final do trabalho.
Os recursos e instrumentos extrapreços constituem maior potência
do que alterações de preços, pela dificuldade de cópia.
Marketing
Dados limitados sobre marketing sugerem que as jogadas e contrajogadas geralmente se anulam.

QUADRO 1 – Pontos marcantes da competição
FONTE: Pankaj Ghemawat (apud PORTER; MONTGOMERY, 1998)

A vantagem competitiva nos mercados internacionais deve advir da antecipação
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das necessidades do mercado pretendido, dando ênfase à informação como o grande
fator a ser observado nesta antecipação de necessidades. Porter (1989) observa que as
informações que não estão disponíveis ou que não são procuradas pelos concorrentes
são valiosas, podendo resultar de simples investimentos em pesquisa e desenvolvimento.
Ao serem obtidas, essas informações caracterizam uma importante ferramenta de
determinação de novos mercados internacionais a serem explorados.
A vantagem proporcionada pela inovação é passível de imitação. Como exemplo
deste fato, Porter (1989), refere-se à produção de aparelhos de TV em cores e
videocassetes que contavam com a equiparação das empresas coreanas e japonesas.
Acrescenta, ainda, que a única maneira de sustentar uma vantagem competitiva é
atualizando-a.
É necessário observar que as inovações - salvo poucas exceções - são o resultado
de um esforço atípico ou incomum, considerada por Porter (1998), como um ato não
natural. Forças poderosas operam para evitá-las e derrotá-las, pois as rotinas passadas
tornam-se institucionalizadas. A disseminação das padronizações leva os processos por
um único caminho, sendo que a estratégia existente adquire personalidade invencível e
torna-se enraizada na cultura da empresa. O ambiente interno da empresa funciona como
um forte sistema de imunidade que expele qualquer indivíduo estranho ao pensamento
estabelecido. Assim, a inovação cessa e a estagnação se constitui, passando a ser uma
questão de tempo para que a concorrência se manifeste.

CULTURA ORGANIZACIONAL

As pessoas e grupos que atuam dentro da organização podem resistir a uma
estratégia que, entre outras metas, avance sobre novos mercados mundiais. Essa
resistência à mudança pode comprometer negativamente as premissas organizacionais
que prezam pela otimização do tempo e pela inovação como vantagem competitiva. A
cultura pode ser vista, nestes casos, como força restritiva ao sucesso dos negócios
internacionais. Além da ansiedade e do receio de se lançar ao desconhecido, “um
compromisso comum com as crenças encoraja a consistência no comportamento de uma
organização, desencorajando, assim, mudanças na estratégia [...] são as crenças
profundamente enraizadas da cultura e suas suposições tácitas que agem como
poderosas barreiras internas a mudanças fundamentais” (MINTZBERG; AHLSTRAND;
LAMPEL, 2000, p. 198).
A cultura organizacional pode ser compreendida como um conjunto de valores,
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crenças, mitos e ritos de um grupo em processo de interação social. Na visão de Schein
(apud Freitas, 1991), cultura é um aprendizado coletivo ou compartilhado que uma
unidade social ou qualquer grupo desenvolve enquanto sua capacidade para fazer face
ao ambiente externo e lidar com suas questões internas.
Segundo Certo & Peter (1993), a análise da cultura é importante tanto na
formulação como na implementação da estratégia. Frente a isso, a cultura pode ser
determinante no que tange à formação da identidade profissional dos funcionários de
determinada organização. Nesse sentido, toda a gama de motivação e de apreensão de
valores

organizacionais

passa,

inevitavelmente,

pela

relação

que

os

atores

organizacionais determinam com a organização que representam e a qual lhes
representa. Os valores dos indivíduos e os valores da organização tendem a se misturar,
de modo a fortalecer a identidade profissional e o nível de comprometimento das pessoas
que ali atuam. Segundo Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000, p. 197), a cultura influencia
o modo de pensar favorecido numa organização assim como seu uso de análise e,
portanto, influencia o processo de formação da estratégia.
Segundo a escola cultural, “a cultura é composta de interpretações de um mundo e
das atividades, compartilhadas coletivamente, em um processo social” (MINTZBERG,
AHLSTRAND & LAMPEL, 2000, p. 194). Em qualquer momento da implementação ou da
mudança estratégica, é importante ao estrategista fundamentar suas ações também nas
variáveis culturais.
Entretanto, considerar e respeitar a cultura não significa deixar-se sufocar de
maneira inerte pela pressão de conformidade da dinâmica organizacional. Mesmo
compartilhando dessa categoria e considerando a distinção existente entre eficácia
operacional e estratégia (Porter, 1999), pode-se ressaltar que é possível adicionar o
conhecimento a respeito das crenças e de outros elementos culturais às ferramentas
gerenciais aplicadas na estratégia de negócios internacionais. Também é fortuito
acrescentar que o saber acerca da cultura da organização é desejável para o
estabelecimento de condições organizacionais apropriadas para bem administrar as
mudanças decorrentes de estratégias, seus impactos e ressonâncias.
Algumas premissas da escola cultural sugeridas por Mintzberg, Ahlstrand e Lampel
(2000, p. 196– 197) apontam para algumas questões importantes:
1. A formação da estratégia é um processo de interação social
baseado nas crenças e nas interpretações comuns aos membros de
uma organização.

49

2. Um indivíduo adquire essas crenças através de um processo de
aculturação ou socialização, o qual é, em grande parte, tácito e nãoverbal, embora seja, às vezes, reforçado por uma doutrinação mais
formal.
3. Portanto, os membros de uma organização podem descrever
apenas parcialmente as crenças que sustentam sua cultura, ao
passo que as origens e explicações podem permanecer obscuras.
4. Em conseqüência disso, a estratégia assume a forma de uma
perspectiva, acima de tudo, enraizada em intenções coletivas (não
necessariamente explicadas) e refletida nos padrões pelos quais os
recursos ou capacidades da organização são protegidos e usados
para sua vantagem competitiva. Portanto, a estratégia é melhor
descrita como deliberada (mesmo que não seja plenamente
consciente).
5. A cultura e, em especial, a ideologia não encorajam tanto as
mudanças estratégicas quanto a perpetuação da estratégia
existente; na melhor das hipóteses, elas tendem a promover
mudanças de posição dentro da perspectiva estratégica global da
organização.

Não há dúvida, portanto, que a cultura da organização que implementa estratégias
de negócios internacionais está diretamente ligada à cultura e valores dos seus membros.
Também é inegável que a cultura organizacional é uma força que tende a promover a
manutenção do modo de funcionamento da empresa. Considerar esses aspectos na
definição dos planos visando o comprometimento dos funcionários de nível operacional,
técnico e gerencial para o compartilhamento das ações pode ser um excelente diferencial
na conquista de vantagem competitiva.
Além da relação existente entre os aspectos culturais da organização e dos
indivíduos e grupos que a compõem, a cultura organizacional sofre influência direta da
cultura maior a que está inserida – a cultura da nação.
Dentro desse aspecto, os costumes e processos sociológicos inscritos na cultura
do país de origem da organização tende a estender seus tentáculos para dentro da
dinâmica corporativa, como mais uma gama de elementos constitutivos da cultura
organizacional. Ao se deparar com a cultura de uma outra nação, muitas vezes totalmente
diferente daquela na qual a organização foi formada e desenvolvida, a estratégia de
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internacionalização precisa de ajustes fundamentados nos costumes e tradições da
cultura local. A importância de enfatizar essas premissas culturais da organização no
processo de internacionalização poderá fornecer algumas das condições internas que
permitem a assimilação da necessidade de transformação organizacional, numa clara
evidência desse fator como catalisador da conquista de vantagem competitiva. Além
disso, a formação de uma nova unidade organizacional – filial, representação regional,
escritório de vendas ou outra – iniciará uma nova cultura. Desta vez, através de um
processo de aculturação premente e significativo. Não poderá ser vista exclusivamente
pelos olhos da matriz, nem tampouco pela premissa da cultura do país onde se insere.
Deverá ser analisada a partir da miscelânea de elementos que constituirão uma
identidade própria - influenciada, mas não idêntica. Ao nascer dentro de uma estratégia
que contempla metas de alcance internacional, essa cultura tende a se confundir com a
própria estratégia. Dinâmica desde a origem, a cultura que ora se constitui poderá
acompanhar ou não o dinamismo do mercado globalizado e apontará para um caminho
mais ou menos tortuoso da estratégia internacional da organização e da conquista da
vantagem competitiva.

CULTURA DAS NAÇÕES

Alguns autores tendem a afirmar que o processo de globalização acabou por criar
um senso de unidade de marcas e produtos. O Mc Donalds desenvolve seus sanduíches
em padrões estabelecidos e aceitos mundialmente. Empresas como Nokia e Samsung,
entre outras, lançam produtos de elevada tecnologia em unidades espalhadas por
diversos países, geralmente com grande aceitação dos consumidores em qualquer
região. Esses e outros casos de organizações bem sucedidas de alcance internacional
atraem pesquisadores e consultores para algumas conclusões acerca da universalidade
da aceitação, por exemplo, do bom atendimento e da inovação tecnológica.
Levitt (apud PORTER; MONTGOMERY, 1998, p.197) observa que existe uma força
que impulsiona o mundo para uma convergência de uniformidade, a tecnologia. Entre
outras, as facilidades se mostram nos transportes e nas comunicações, ligando povos
distantes aos grandes centros. Observa-se uma nova realidade comercial impulsionada
pela emergência dos mercados globais que proporcionam os produtos padronizados no
mundo todo a um custo relativamente baixo. Levitt relata que já se foram os tempos das
diferenças a que estávamos acostumados. As preferências nacionais ou regionais são
relativas (p. 197). Ao afirmar que a organização multinacional aproxima-se do fim, dá
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ênfase às empresas globais que vendem os mesmos produtos da mesma maneira em
todo mundo. Segundo Levitt, a moderna comunicação nos leva a todo o mundo,
mesclando culturas e valores. Os mesmos países que pedem que o mundo reconheça e
respeite suas culturas, insistem na transferência de mercadorias modernas por atacado.
Ohmae (apud PORTER E MONTGOMERY, 1998, p. 217) observa que, embora os
países tenham várias extensões internacionais, seu “campo de visão” é dominado pelos
clientes do país de origem. Se observarmos um mapa geográfico, a fronteira entre os
países é clara. Porém, se observarmos o mapa de forma comercial, veremos que nossas
fronteiras foram ultrapassadas e na sua maioria desapareceram.
Embora a globalização esteja demarcando esse novo princípio nas relações
comerciais e internacionais, os aspectos culturais também tendem a ser limitantes no que
diz respeito às estratégias de internacionalizações de empresas. É o caso, inclusive, de
organizações que formam redes próprias de distribuição em outros países ou
desenvolvem parcerias para a logística de seus produtos. Também é assim com
empresas que definem em suas estratégias a implementação de unidades em nações que
contemplam atrativos do ponto de vista do elevado número de consumidores na região,
pelo preço da mão-de-obra, pelos aspectos fiscais e políticos, entre outros.
Segundo Porter e Montgomery (1998), é necessário que a competição entre
empresas ocorra no mercado mundial, englobando ações estratégicas como as vendas
globais, a produção e as pesquisas. Para obter vantagem competitiva global, a empresa
precisa observar a perfeita compreensão da estrutura do seu setor e seu posicionamento
correto. Além disso, duas observações devem ser respeitadas na estratégia global: a
localização e a coordenação. A primeira trata de alocar sua cadeia em um determinado
local, devendo escolher como configurar essas atividades com a finalidade de competir
com vantagem. A segunda trata da forma pela qual a empresa irá coordenar suas
extensões a partir do momento em que seus negócios conquistam o mundo. É necessário
observar a existência de uma coordenação ou de uma autorização para que o trabalho
ocorra com autonomia.
Porter (1998), destaca que o que importa é a capacidade da empresa em
coordenar e integrar suas atividades globais em áreas específicas e individuais. Esse é
considerado um grande desafio organizacional, por razões de cultura, idioma e incentivos
organizacionais regionais. Embora o mundo esteja cada vez mais livre de fronteiras do
ponto de vista de transportes e comercialização de bens, existem fortes diferenças
nacionais que são cruciais, tanto para obter vantagem competitiva quanto para penetrar
em mercados estrangeiros. (PORTER; MONTGOMERY, 1998, p. XIX).
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Dependendo de alguns aspectos relativos à estrutura, processos, tipos de
produtos e serviços, inovações, preços, políticas de recursos humanos, marketing e
vendas, entre outros, uma organização também causa impacto no país onde está se
instalando. Nesse caso, a cultura organizacional não pode ser percebida apenas como
algo influenciado pelos costumes da nação onde pretende conquistar competitividade. Um
exemplo dessa afirmação é o impacto que empresas multinacionais ou globais causam ao
se instalarem em algumas comunidades, tanto na sua gente como nos negócios locais. O
aumento da procura por cursos do idioma específico do país de origem da empresa, a
abertura de restaurantes com comidas típicas daquela região e a inclusão de vôos
regulares com atendentes fluentes no idioma são apenas algumas das situações que
demonstram os impactos da cultura do país de origem na cultura local. É a cultura
organizacional que, ao trazer no seu bojo aspectos da cultura da nação de origem,
influenciam o meio cultural onde se inserem.
Motta e Caldas (1997) definem cultura no meio empresarial como uma linguagem
ou código, mostrando um referencial que permite aos atores proporcionar um sentido ao
mundo em que vivem e às suas próprias ações.
Ela designa, classifica, liga, coloca em ordem. Define os princípios de
classificação que permitem ordenar a sociedade em grupos distintos, desde que
dão sentido às dificuldades da existência, apresentando-as como elementos de
uma ordem ou como fruto de sua perturbação. (1997, p. 27).

Segundo Motta e Caldas (1997), a cultura influencia nas orientações tomadas, no
seio de cada conjunto social, os jogos estratégicos por meio dos quais cada indivíduo
defende seus próprios interesses e convicções.
Geert Hofstede (1984, apud Motta e Caldas, 1997), colabora com uma pesquisa
que abrange sessenta países, entre culturas ocidentais e orientais. Foram pesquisados
160 mil executivos e empregados de uma grande corporação multinacional norteamericana.

Através

da

pesquisa,

observou-se

diferença

significativa

tanto

no

comportamento quanto nas atitudes dos funcionários e executivos dos países estudados,
sendo que todos trabalhavam na mesma multinacional. A principal descoberta desse
estudo foi a conclusão sobre a importância da cultura nacional na explicação das
diferenças de atitudes e valores em relação ao trabalho.
Entre as dimensões básicas citadas por Motta e Caldas (1997), estão o
individualismo e o coletivismo. O individualismo é caracterizado pelas situações em que
as pessoas se definem como indivíduo, que participam de redes e que tomam conta
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apenas de si mesmas e daquelas que estão mais próximas. Já o coletivismo é a situação
inversa ao individualismo. É caracterizado por redes sociais, como parentes, clãs,
organizações. A cultura japonesa tem características predominantemente coletivistas,
pois acreditam que o desejo do grupo precisa prevalecer sobre os desejos individuais, ao
contrário do que ocorre em uma cultura individualista como a norte-americana, que
acredita que cada indivíduo tem que determinar suas próprias crenças e comportamentos.
Os tipos de cultura são caracterizados por um tipo de poder de controle. No caso
das culturas coletivistas, observa-se uma ênfase na pressão social externa, fortalecida
pelos conceitos da vergonha e da desonra. Já nas culturas individualistas, o controle
exercido ocorre por meio de pressão interna, fortalecida pelo conceito de culpa. Em
ambas, entretanto, a liberdade individual e a proteção coletiva estão em jogo.
Entre outras abordagens, esse estudo de Geert Hofstede procura identificar o nível
no qual se procura evitar as incertezas, medindo o incômodo diante de situações
ambíguas e tendo como principal característica a verdade absoluta, deixando de lado
alternativas paralelas ou desviantes. Países que têm como característica o elevado
cuidado de evitar incertezas como Portugal, Japão, México e Grécia apresentam em
comum empregos vitalícios e a visão piramidal de organização. Ao contrário, os países
que apresentam nível baixo de procura para evitar as incertezas, apresentam alta
mobilidade no trabalho. Nesse grupo estão nações como a Dinamarca, Cingapura e Hong
Kong.
Em continuidade a esse estudo, Carlos Albert Arruda, fez uma análise de 40
decisões tomadas em 38 organizações - 17 inglesas e 16 brasileiras. Incluiu 73
executivos (38 ingleses e 35 brasileiros) que foram instigados a discorrer sobre processos
decisórios de que teriam participado. Entre outras conclusões, o pesquisador observou
alguns aspectos de influência da cultura que foram analisados qualitativa e
quantitativamente. As empresas brasileiras são marcadas por decisões que tendem a ser
caracterizadas por uma interação social intensa. As decisões são tomadas mais
rapidamente em decorrência da autoridade hierárquica e há intensidade da comunicação
fora das horas de trabalho. As decisões brasileiras são mais rápidas e arriscadas, com a
participação de um número reduzido de pessoas e um conteúdo duvidoso de
informações. Acrescenta, ainda, que a diferença de poder é tão grande que lembra a
distribuição de renda nacional ou o passado escravocrata. A ambigüidade favorece os
caminhos alternativos e incluem a criatividade e a inovação.
Um aspecto relevante na relação entre pessoas de culturas diferentes é a correta
interpretação do comportamento ou dos gestos da outra nação. Ao conduzir uma
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pesquisa, Trevisan (2001) observou alguns casos que provocaram constrangimentos
entre povos de diferentes nações devido a alguns gestos que são considerados simples e
usuais para uns e extremamente diferentes para outros. Os significados de gestos e
comportamentos são conseqüência da cultura a qual cada indivíduo pertence. Conforme
afirma Laraia (1997), a forma de ver o mundo, seus comportamentos e posturas diversos,
são produtos de uma herança cultural.
A consideração da cultura local foi uma das grandes atitudes na estratégia global
da Gillette ao estender suas ações internacionais para o mercado asiático. No artigo
escrito por Kanter e Dretler (1998) intitulado “Estratégia global e seu impacto em
operações locais: lições de Gillette Cingapura”, os autores destacam que fusões e
aquisições pelas companhias globais podem envolver integração local através de divisões
a fim de criar sinergia entre países. Destacam, ainda, que o poder de marcas globais
exige, freqüentemente, reconhecimento de diferenças entre países e respeito a normas
locais, fortalecendo ao invés de debilitar a unidade local, realçando relações. Segundo
Kanter e Dretler (1998), um dos mitos sobre estratégia global diz que a integração através
de operações internacionais causa perda de identidade e dissociação das linhas de
produto de seu contexto local. Ao afirmar que estratégia global não significa fazer tudo da
mesma forma em todos os lugares, que globalizar não exige abandonar imagens e
valores do país e que globalizar exige integração e mudança, os autores derrubam mitos
e sustentam e a importância da cultura para a conquista de vantagem competitiva. As
ações da Gillette em sua estratégia global não se restringiram ao questionamento entre
questões culturais locais e globais. Mas firmaram-se na compreensão clara de diferenças
locais a partir da percepção de seus estrategistas em não apenas perceber, mas também
usar o conhecimento da cultura como dado adicional e importante. Cada mercado
apresenta desafios e oportunidades próprios. Contemplá-los como forma de conquistar
vantagem competitiva exige sensibilidade e orientação. Essas competências são
fundamentais à organização que pretende implementar estratégias de alcance global.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O conhecimento acerca dos valores e a consideração dos aspectos culturais da
organização são fundamentais para a implementação ou mudança da estratégia
internacional de empresas globais. Os valores dos indivíduos que compõem uma
organização podem constituir em força interna para, em afinidade com os valores
organizacionais, impulsionar as metas da empresa no mercado globalizado. Organizações
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que apresentam como um dos elementos culturais a inovação, que contam com
colaboradores comprometidos com a mudança e com gestores com boa visão sistêmica e
de negócios tendem a demonstrar mais competência quando fixam suas estratégias em
negócios internacionais. A aprendizagem sobre a cultura organizacional com seus valores
subjacentes tendem a minimizar os impactos do choque cultural advindo da implantação
de estratégias em mercados globais. A aplicabilidade desse conhecimento permite aos
empreendedores e executivos fortalecerem os aspectos internos da organização para
fazer frente aos desafios a serem encontrados no enfrentamento da cultura organizacional
com a do país onde pretende operar.
A cultura do país de origem e a ênfase às tradições do mercado local permitem aos
estrategistas e à organização como um todo uma abordagem mais precisa para a
conquista de vantagem competitiva.
Segundo Bethlem (1998, p.62), valores e culturas estão intimamente ligados. Como
as culturas latino-americanas são bastante diversas e diferentes da dos Estados Unidos,
os conhecimentos adequados lá provavelmente não o serão nos países latinoamericanos. Torna-se, então, indispensável que, antes de transplantar-se técnicas e
formulações oriundas de empresas dos Estados Unidos para empresas que operem na
América Latina, se examinem os valores envolvidos.
O sucesso dos negócios internacionais de uma empresa globalizada passa pela
aplicabilidade do conhecimento do funcionamento da cultura organizacional e dos
costumes da cultura local. Passa, também, pela aculturação das diversas interações
sociais de organizações e nações. Na implementação de estratégias globais, a empresa
precisa firmar sua cultura através do respeito às demais; definir suas normas sem ferir
tradições locais; gerenciar resistências às mudanças e considerar o tempo e a velocidade
como elementos chave para uma integração bem sucedida. Esse pluralismo pode
pavimentar um caminho inteligente para fazer da vastidão da cultura uma força para gerar
vantagem competitiva. Afinal, em toda ação estratégica, é fundamental administrar a
unidade sem perder de vista as particularidades. Também é assim nas estratégias
internacionais.
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ALGORITMO GENÉTICO EMPREGADO NA OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS DE
DESPOLUIÇÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS
Rinaldo César de Carvalho4

RESUMO

Uma análise matemática de investimentos em processos de despoluição de bacias
hidrográficas justifica-se pelo inestimável valor e utilidade dos recursos hídricos. A
evolução dos sistemas de análise em gerenciamento das águas e os avanços em
programação computacional têm permitido consideráveis simplificações no uso de
modelos de simulação. No presente estudo buscou-se, mediante o uso de análise
matemática com base nos algoritmos genéticos, otimizar a seqüência de investimentos
necessários para aproximar os rios de suas condições de enquadramento, com a
aplicação de medidas de despoluição hídrica. Para tanto, fez-se necessário investigar os
métodos de programação matemática aplicáveis, analisar os parâmetros de qualidade da
água e os sistemas de classificação dos rios e executar um modelo de simulação capaz
de fornecer resultados para análise. Para solucionar o problema de otimização foi
empregado o programa EVOLVER 4.0.8 da Palisade Corporation, um adendo ao
Microsoft Excel para a resolução de algoritmos genéticos. Com os resultados obtidos foi
possível demonstrar a potencialidade do método proposto, sendo suficiente para cumprir
o objetivo estabelecido. Ao final do trabalho foram sugeridas algumas oportunidades de
continuidade e melhoria dos métodos desenvolvidos.
Palavras-chave: otimização, algoritmo genético, despoluição de bacias hidrográficas.

ABSTRACT
A mathematical analysis of investments in river basins depollution processes can be
justified by the great value and utility of the water resources. The evolution of water
management analysis systems and the advancement on computational programming had
greatly simplified the use of simulation models. The objective of this research is to provide
a tool to assist decision making in application of water depollution plans. It was intended to
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optimize the necessary sequence of investments in order to indicate a way to meet the
stream quality standards by using of mathematical analysis based on genetic algorithms.
Some steps were taken to achieve this objective. The first was to investigate the
applicable mathematical programming models. Second was to analyze the water’s quality
standards and the stream classification method. The third was to identify the pollution
sources of the object of study. Finally, the simulation model was used to generate the data
for analysis. The software Evolver 4.0.8 of Palisade Corporation, which is an add-in to
Microsoft Excel, was utilized to solve the genetic algorithm. With the results was possible
to demonstrate the potentiality of the developed method. At least, some suggestions for
future research and improvements were made.
Key Words: optimization, genetic algorithm, river basin depollution

INTRODUÇÃO

Manter níveis satisfatórios de qualidade da água em rios e lagos tem se mostrado
uma difícil tarefa. HALL e DRACUP (1974) alertam que “por décadas os rios e lagos têm
servido como um mecanismo de desfecho para uma variedade de produtos de descarte
que, se acreditou, poderiam ser assimilados ou arrastados até aquele depósito final de
capacidade infinita, o oceano”. Porém, com o aumento da industrialização, agravado pelo
rápido crescimento populacional, tanto a capacidade de assimilação dos rios, quanto de
transporte, têm sido insuficientes. Desta forma, ficou estabelecido que o tratamento dos
produtos a serem descartados teria como resultado final um efluente que propiciasse um
nível aceitável de qualidade no corpo receptor, fosse ele rio ou lago (CHAPRA, 1997).
Contudo, para saber qual o grau de tratamento que se deve adotar é necessário
estabelecer uma relação entre a carga de poluente e a concentração resultante no corpo
receptor. Segundo CHAPRA (1997), a concentração é uma quantidade intensiva que
representa a “intensidade” ao invés da “quantidade” de poluição.
Nas bacias hidrográficas, os usos múltiplos dos recursos hídricos acarretam
grandes variações na concentração de poluentes ao longo do seu percurso. A adoção de
padrões de comparação promove a definição da qualidade da água e possibilita o seu
enquadramento dentro de classes. Atingir os parâmetros de qualidade da água
necessários para enquadrar um corpo hídrico requer o uso de medidas capazes de gerar
um benefício, ou seja, reduzir a carga poluidora, a um certo custo, sendo tanto mais
severas quanto mais alto o parâmetro de qualidade exigido. RAMOS e MARIN (2000)
consideram que a decisão de recuperar a qualidade dos recursos hídricos é uma decisão
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de caráter global, de recuperação do ambiente, decisão esta fundamental à espécie
humana, sendo uma decisão da sociedade que os corpos d’água atinjam graus de
qualidade que atendam o seu enquadramento, segundo legislação específica. Neste
contexto, SOBEL (1965) afirma que para um conjunto de objetivos de qualidade,
geralmente existem muitos programas alternativos para alcançá-los, sendo o menor custo
um critério útil de escolha entre eles.
A capacidade dos rios de assimilação das cargas poluentes se deriva da
habilidade da água em dissolver o oxigênio presente no ar atmosférico. A medida desta
capacidade é representada pela quantidade de oxigênio dissolvido, geralmente abreviada
por OD. Por sua vez, a medida da carga colocada sobre esta capacidade representa a
demanda bioquímica de oxigênio (DBO). Cada despejo de efluentes num corpo hídrico
produz uma elevação na concentração dos poluentes que sofre, com o passar do tempo,
uma diminuição contínua, chamada de decaimento, que depende fundamentalmente das
condições desse corpo hídrico. A matéria orgânica despejada nos rios constitui uma fonte
de nutrição para os organismos ali presentes que utilizam o OD contido na água durante o
seu metabolismo. Com o aumento da matéria orgânica presente nos rios a quantidade de
OD tende a diminuir proporcionalmente ameaçando seres vivos como peixes, plantas
aquáticas e todo o seu ecossistema, que necessitam desse oxigênio para sobreviver. Por
essas razões, a quantidade de OD é comumente utilizada como parâmetro de qualidade
da água, sendo considerado por ARBABI e ELZINGA (1975) como o critério básico para
determinação da qualidade das águas.
Entidades governamentais e outros órgãos reguladores, com o objetivo de
garantir níveis aceitáveis de qualidade da água, determinam limites de emissão de
poluentes, que constituem os padrões a serem seguidos para manter os rios dentro de
suas classes, preservando o uso a que se destinam. Muitas vezes, porém, a quantidade
de resíduos biológicos dispostos nos corpos d’água excede suas capacidades naturais de
assimilação, resultando numa água com qualidade inaceitável (CARDWELL e ELLIS,
1993). Com o objetivo de diminuir a poluição e fazer com que os rios retornem às suas
condições originais, recolocando-os dentro do grupo a que pertencem, são necessárias
intervenções que podem se dar, basicamente, através de medidas estruturais,
caracterizadas por obras e melhorias físicas, e não-estruturais, que têm, por sua vez, um
caráter mais voltado à educação e à fiscalização.
Uma das grandes dificuldades por parte dos responsáveis pelos processos de
recuperação de corpos hídricos está em se determinar que ação deve ser tomada em
primeiro lugar e até que ponto sua aplicação se traduz em benefícios significativos. A
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escolha da melhor medida ou do melhor conjunto de medidas a serem aplicadas
representa um processo bastante extenso e aleatório, pois, além do custo envolvido,
deve-se levar em conta o tempo e a viabilidade necessários para sua execução, a
extensão e a característica da bacia hidrográfica e a diversidade de usos dos recursos
hídricos, com suas captações de água e lançamentos de poluentes.
A hipótese principal formulada para o presente trabalho refere-se à “possibilidade
da utilização de um algoritmo genético no auxílio à busca da melhor seqüência de
intervenções nos recursos hídricos”. Face à evolução dos sistemas de análise em
gerenciamento hídrico e aos avanços em programação computacional, que permitem
consideráveis simplificações no desenvolvimento de modelos de simulação, pretende-se,
através da utilização de um algoritmo matemático, auxiliar na hierarquização da aplicação
de medidas de despoluição hídrica, buscando encontrar a seqüência ótima de
investimentos a serem aplicados de maneira a minimizar os custos inerentes a esse
processo.

MODELOS DE OTIMIZAÇÃO

Há algumas décadas, numerosas técnicas de otimização têm sido empregadas
em gerenciamento hídrico e o uso de métodos analíticos tem-se mostrado útil na
determinação da melhor estratégia para avaliar o tratamento de efluentes provenientes de
múltiplas fontes que utilizam como despejo final um mesmo corpo d’água sendo, segundo
ELLIS (1987), a Programação Linear (PL) o método de análise de sistemas que prevalece
nesses casos.
Desenvolvida

após

a

segunda

guerra

mundial

como

instrumento

de

administração, a PL é aplicada a problemas onde uma função objetivo linear deve ser
otimizada, isto é maximizada ou minimizada, sujeita a restrições também lineares
(ANDRADE, 1998). Esses modelos, quando aplicados ao gerenciamento dos recursos
hídricos, usualmente buscam determinar o menor custo de tratamento, em função da sua
eficiência na remoção da DBO, assegurando os limites mínimos de OD estabelecidos
para o corpo hídrico analisado. Normalmente, seu objetivo é encontrar a melhor alocação
possível do recurso hídrico dentro de um certo tempo em complexos sistemas de água.
Porém, em grande parte das aplicações práticas em gerenciamento hídrico, tanto as
funções objetivo, quanto suas restrições, não se encontram na forma linear e necessitam
de adaptações com o intuito de converter problemas não-lineares em lineares. Exemplos
incluem diferentes esquemas de linearização e sucessivas aproximações (LOUCKS et al.,
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1981).
SOBEL (1965) demarca a natureza dos sistemas de controle da qualidade da
água enquanto reconhece a necessidade de programas de uso dos recursos de bacias
hidrográficas. Em seu estudo apresenta modelos de programação para vários problemas
de melhoria da qualidade da água e compara uma formulação de PL com a política
tradicionalmente utilizada. Discute, ainda, a aplicação de modelos de minimização de
custos e afirma não ser esta a consideração mais importante no gerenciamento da
qualidade das águas.
REVELLE et al. (1968), por sua vez, aplicam um modelo de PL no gerenciamento
da qualidade da água na bacia de um rio, selecionando a eficiência das estações de
tratamento de maneira a atingir os padrões de OD a um mínimo custo, estruturando a
função objetivo em termos dos custos das estações de tratamento e impondo como
restrição principal a prevenção da violação dos padrões de OD. No estudo de caso os
resultados são comparados aos obtidos pelo uso da Programação Dinâmica (PD) e os
efeitos nas mudanças nos padrões de OD são explorados através do uso de variáveis
duais. ARBABI e ELZINGA (1975) discutem o problema de alcançar os parâmetros de OD
desejados num rio enquanto otimizam a função objetivo e afirmam que com o uso de
técnicas os algoritmos de programação matemática que descrevem modelos de
gerenciamento da qualidade da água de rios, podem ser formulados com um máximo de
três restrições lineares por trecho. Ressaltam, ainda, que, em casos onde as funções de
custo não são lineares ou onde as variáveis envolvidas são discretas, a solução do
problema é facilitada pela presença de restrições lineares. O uso de técnicas simples de
eliminação de restrições pode auxiliar a reduzir significativamente o tamanho do problema
matemático, tornando factível a análise em modelos de larga escala.
O estudo realizado por CARDWELL e ELLIS (1993) apresenta modelos de
otimização para alocação de despejos de poluentes provenientes de múltiplas fontes que
incorporam as incertezas tanto do parâmetro quanto do modelo. Estas duas fontes de
incerteza são importantes e se inter-relacionam por um mecanismo capaz de gerar bons
resultados práticos e teóricos. Com o uso de uma estrutura de otimização desenvolvida a
partir de três diferentes modelos de simulação de qualidade da água, um mais simples,
que tem por base as equações de Streeter-Phelps (STREETER e PHELPS, 1925), e dois
outros mais sofisticados, desenvolvidos pelo Environmental Protection Agency (EPA),
órgão de proteção ambiental dos Estados Unidos, o “Enhanced Stream Water Quality
Model - QUAL2E” e o “Water Quality Analysis Simulation Program - WASP4”, concluíram
que, em termos das políticas de controle adotadas, cada modelo de simulação gerou
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diferentes resultados, destacando sua capacidade de admitir variabilidade operacional e,
com isto, identificar programas de controle de custo-eficiência que não precisam
permanecer estáticos.
Programação não-linear é uma forma de otimização usada na resolução de
problemas onde a função objetivo e suas restrições não estão todas na forma linear
(SIMONOVIC, 2000). Em geral, a solução de um problema não-linear consiste num vetor
de variáveis de decisão que otimiza uma função objetivo não-linear sujeita a uma série de
restrições não-lineares. Nenhum algoritmo pode resolver todo problema específico dentro
da descrição acima. Um substancial progresso tem sido alcançado com a adoção de
suposições sobre essas funções, sendo possível citar algumas aplicações de sucesso em
problemas de programação não-linear em problemas sem restrições, com restrições
lineares, problemas quadráticos, convexos, não-convexos e geométricos (HILLIER e
LIEBERMAN, 1990). A maior limitação na aplicação de algoritmos de programação nãolinear a problemas práticos de gerenciamento hídrico reside no fato de que os algoritmos
de programação não-linear geralmente não conseguem distinguir entre otimização local e
otimização global.
Segundo SIMONOVIC (2000), a Programação Dinâmica (PD) leva vantagem em
relação às demais ferramentas de otimização, pois não é afetada pela forma da função
objetivo e das restrições, sendo freqüentemente empregada no gerenciamento hídrico. A
PD requer que o problema seja separado em um número finito de estágios. Em cada um
desses estágios é identificado um número de possíveis condições do sistema e uma
solução ótima é identificada, fornecendo subsídio para que se encontre a solução ótima
do estágio seguinte. LIEBMAN e LYNN (1966) desenvolvem um modelo de programação
dinâmica com o objetivo de minimizar o custo necessário para o tratamento de poluentes
de forma a atender aos padrões específicos na concentração de OD em rios, concluindo
que, apesar da solução ótima encontrada não ser prática por diversos motivos, ela
fornece aos responsáveis pelas decisões finais nos processos de despoluição um
parâmetro de avaliação. A técnica pode ser utilizada para investigar outros problemas
além da simples determinação da taxa de remoção de DBO, sendo possível, por exemplo,
empregá-la como auxiliar na busca da melhor alocação dos recursos de uma estação de
tratamento quando se dispõe de várias alternativas.
Nos últimos anos um grande número de cientistas tem pesquisado novos
métodos que combinem eficiência e recursos na busca de uma otimização global
(SIMONOVIC, 2000). Um conjunto de técnicas, conhecido como algoritmos evolutivos,
parece ter um grande potencial, pois apresenta uma promessa de atingir ambos.
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Técnicas evolutivas se baseiam em similaridades com os processos biológicos, onde
uma população de indivíduos é exposta a um processo coletivo de aprendizagem, que
evolui de geração em geração. Uma população é arbitrariamente criada e sujeita aos
processos de seleção, recombinação e mutação através de estágios, conhecidos como
gerações. O progresso na busca é atingido pela avaliação de todos os indivíduos na
população, selecionando os melhores e recombinando-os de forma a criar gerações com
maior probabilidade de terem suas características aprimoradas. Todo o processo é
inspirado nos mecanismos de evolução de populações dos seres vivos (KAVISKI e
KREMER, 2004) e revela uma similaridade à regra de Darwin de evolução das espécies.
Fazem parte deste grupo os chamados Algoritmos Genéticos (AG). Segundo
SIMONOVIC

(2000),

os

algoritmos

evolutivos

apresentam

algumas

vantagens

significativas como, por exemplo, o fato de não necessitarem de solução inicial,
apresentarem grande aplicação em problemas não-lineares e em sistemas complexos e
promoverem a geração de várias soluções muito próximas da solução ótima, fornecendo,
no caso do gerenciamento de recursos hídricos, flexibilidade adicional à tomada de
decisões.
As condições dos corpos hídricos dependem fundamentalmente de seus usos,
assim, o benefício obtido com a aplicação de medidas de despoluição deve levar em
conta a importância relativa dos usos dos recursos para cada bacia hidrográfica. Cada
uso apresenta um grau de importância próprio em função das necessidades e interesses
dos usuários da bacia hidrográfica, tendo um peso relativo associado ao seu valor em
cada ponto de avaliação.
Para o desenvolvimento matemático optou-se pelo Algoritmo Genético devido à
sua adequação a problemas não-lineares, onde cada parâmetro é tratado como uma
variável dependente incapaz de ser resolvida isoladamente das demais. PORTER et al.
(1980) afirmam que o modelo pode ser usado como substituto ao raciocínio crítico e seu
resultado aceito sem questionamento em virtude da sofisticação da técnica e do
equipamento usados. Porém, o modelo matemático deve ser considerado apenas uma
ferramenta adicional na avaliação preliminar, não substituindo a sistemática convencional
de planejar e projetar, menos ainda a experiência e bom senso do projetista (SANT’ANA,
1987).

ALGORITMOS GENÉTICOS

Algoritmos genéticos são modelos de otimização que têm como base a evolução
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dos seres vivos. Os primeiros estudos foram desenvolvidos nos anos setenta por JOHN
HOLLAND (1975) na Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, que ficou
impressionado com a facilidade com a qual os sistemas biológicos podem realizar tarefas
que escapam até dos mais poderosos supercomputadores. KAUFFMAN (1995), DAVIES
(2001), BENTLEY (2002), entre outros cientistas concordam que sistemas biológicos
complexos evoluíram para atingir esse nível de complexidade. A evolução tem produzido
sistemas com capacidades enormes, através de mecanismos relativamente simples de
auto-reprodução que seguem algumas regras básicas:
5. A evolução ocorre ao nível dos cromossomos. Ou seja, o organismo não evolui,
apenas serve de veículo no qual os genes são conduzidos e passados adiante.
São os cromossomos que sofrem alterações com o reagrupamento dos genes;
6. A natureza tende a fazer mais cópias dos cromossomos que produzem um
organismo mais adaptado. Se um organismo sobrevive tempo suficiente e é
saudável, seus genes têm uma capacidade maior de ser passados às próximas
gerações através da reprodução;
7. A diversidade deve ser mantida na população. Aparentemente, mutações
aleatórias acontecem com freqüência na natureza com o objetivo de garantir a
ocorrência de variações nos organismos. Estas mutações genéticas geralmente
resultam numa útil, e até mesmo vital, característica de sobrevivência das
espécies. Com uma gama maior de possíveis combinações, uma população
está menos sujeita a fraquezas comuns, como vírus, por exemplo, ou outros
problemas associados à procriação consangüínea que poderiam vir a afetar e
destruir todos os seus indivíduos.
HOLLAND (1975) aplicou essas propriedades da evolução a seqüências simples
de números que representavam os cromossomos. Codificando seu problema numa
seqüência binária, para representar os cromossomos, e fazendo com que computadores
gerassem muitas seqüências binárias aleatórias, de forma a produzir uma população,
determinou seu algoritmo genético que, apesar de simples e robusto, encontrou soluções
ótimas para uma grande variedade de problemas.
Assim, nos algoritmos genéticos, a busca da solução para um problema é
modelada em uma estrutura de dados que se assemelha a de um cromossomo. Com a
aplicação de operadores são geradas combinações dessa estrutura, com a preservação
de certas informações críticas. Segundo WHITLEY (1994) uma implementação do
algoritmo genético começa com uma população (geralmente randômica) de cromossomos
que são então avaliadas para gerar oportunidades reprodutivas de forma que os
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cromossomos que representam uma solução “melhor” tenham mais chances de se
reproduzir do que os que representam solução “pior”. Sendo as definições de solução
melhor ou pior relativas à população atual.
Segundo KAVISKI e KREMER (2004) os algoritmos genéticos diferem dos
tradicionais métodos de otimização em 4 aspectos importantes:
a) usam um código para as variáveis de controle ao invés das próprias variáveis;
b) pesquisam numa população a solução para uma outra população, ao invés de
fazer uma pesquisa individual;
c) usam somente a informação da função objetivo e não de suas derivadas;
8. usam

regras

de

transição

probabilísticas

ao

invés

de

usar

regras

determinísticas.
Numa interpretação formal o algoritmo genético refere-se ao modelo introduzido e
estudado por HOLLAND (1975) e seus estudantes, e, ainda hoje, a maior parte da teoria
existente sobre o tema aplica-se ao modelo por ele introduzido, bem como variações do
que é referido em seu estudo como “algoritmo genético canônico” (WHITLEY, 2004). Em
linhas gerais um algoritmo genético é qualquer modelo que tem por base populações e
faz uso de operadores de seleção e re-combinação para gerar novos pontos amostrais
em um espaço de busca. Assim, muitos desses algoritmos foram introduzidos de forma
experimental e utilizados como ferramenta de otimização.

SOFTWARE EVOLVER 4.0.8

A busca da solução ótima foi viabilizada com o uso do software Evolver Versão
4.0.8, de outubro de 2004, da Palisade Corporation (PALISADE, 2004). Este software
trabalha como um módulo de otimização acoplado ao Microsoft Excel. Através da
aplicação de poderosas técnicas de otimização, que tem por base o algoritmo genético,
esse software permite encontrar a melhor solução para problemas que não podem ser
resolvidos com o uso de mecanismos padrão de otimização linear e não-linear,
fornecendo uma maneira de encontrar soluções ótimas para virtualmente qualquer tipo de
problema.
O funcionamento do Evolver está ligado ao Microsoft Excel, sendo inicialmente
necessário fazer a modelagem do problema no Excel para posteriormente resolvê-lo com
o Evolver. O Excel fornece as fórmulas, funções, gráficos e capacidade para macros
necessários pela maioria dos usuários na criação de modelos realísticos de seus
problemas, e o Evolver, por sua vez, fornece uma interface para descrever o que se
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busca e a maneira de encontrá-la. Juntos podem encontrar soluções ótimas para
praticamente qualquer problema que possa ser modelado.
O Evolver usa um conjunto próprio de algoritmos genéticos na busca de soluções
ótimas. Os algoritmos genéticos imitam os princípios Darwinianos de seleção natural ao
criarem um ambiente onde centenas de soluções possíveis podem competir entre si
sendo que a “melhor” solução para um problema sobrevive. Exatamente como uma
evolução biológica, cada solução pode transmitir seus genes bons através do processo
permitindo que toda a população de soluções continue a desenvolver melhores resultados
até que a solução ótima seja encontrada ou que o processo seja interrompido por algum
critério de parada como, por exemplo, tempo ou número de tentativas.
Um exemplo de evolução no mundo biológico, em pequena escala, extraído do
manual de utilização do Evolver é descrito a seguir. Devido à sua fácil compreensão, foi
aqui reproduzido para melhor ilustrar o funcionamento dos algoritmos genéticos. Entendase como “evolução” qualquer mudança na distribuição de freqüências de genes em uma
população, que tenda a conduzir a populações que se adaptem constantemente aos seus
ambientes.
Seja uma população de ratos que se apresenta em dois tamanhos, pequeno e
grande, e, em duas cores, clara e escura. Essa população é composta pelos oito ratos,
ilustrados a seguir (fig. 1):

FIGURA 1 – POPULAÇÃO INICIAL DE RATOS

FONTE: PALISADE

Um dia gatos se mudaram para a região e começaram a comer os ratos.
Verificou-se que ratos pretos e pequenos eram mais difíceis de serem encontrados pelos
gatos. Além disso, ratos diferentes têm formas distintas de evitar os gatos por um tempo
suficiente até conseguirem se reproduzir. Isto afeta a nova geração de ratos. Assumindo
que ratos velhos morram logo após se reproduzirem, a nova geração é ilustrada a seguir
(fig. 2):
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FIGURA 2 – NOVA POPULAÇÃO DE RATOS

FONTE: PALISADE
Sem esquecer que ratos grandes, claros, e, especialmente, grandes e claros, tem
tido dificuldade de sobreviver tempo suficiente para se reproduzir, e isto se repete na
próxima geração (fig. 3).

FIGURA 3 – POPULAÇÃO FINAL DE RATOS

FONTE: PALISADE

Agora a população consiste na maioria de ratos pequenos e escuros, pois estes
ratos se mostraram mais adaptados a sobreviver no ambiente em questão que os outros
tipos de ratos. Igualmente, os gatos passaram a sentir mais fome com a diminuição de
ratos para comer e tiveram que buscar mecanismos de adaptação para que pudessem
sobreviver e perpetuar a sua espécie.

PROBLEMA DE OTIMIZAÇÃO - APLICAÇÃO DO EVOLVER 4.0.8

O problema a seguir será solucionado com o uso do software de otimização
Evolver 4.0.8.
Seja uma bacia hidrográfica cujas águas se encontram em condições inferiores ao
desejável. Dispõe-se de duas medidas de despoluição, denominadas m1 e m2, que
podem ser aplicadas em três pontos, X1, X2 e X3, estrategicamente escolhidos ao longo
da bacia. Serão formados três conjuntos de medidas, M1, M2 e M3, a partir das medidas
disponíveis, aplicados nos pontos X1, X2 e X3, respectivamente. Deseja-se encontrar o
conjunto de medidas capaz de fornecer o maior benefício em termos de redução na
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concentração de poluentes, fazendo-se uso dos recursos disponíveis para o projeto,
levando-se em consideração a importância de uso de cada medida em cada ponto.

Dados:
Capital disponível: R$ 200.000,00;
Custo da medida m1: c1 = R$ 1.000,00/uc;
Benefício da medida m1: b1 = 30 kg/(dia·uc);
Importância do uso da medida m1 no ponto X1: α11 = 70%;
Importância do uso da medida m1 no ponto X2: α12 = 40%;
Importância do uso da medida m1 no ponto X3: α13 = 50%;
Uso máximo da medida m1: 120 uc;
Custo da medida m2: c2 = R$ 1.300,00/uc;
Benefício da medida m2: b2 = 40 kg/(dia·uc);
Importância do uso da medida m2 no ponto X1: α21 = 30%;
Importância do uso da medida m2 no ponto X2: α22 = 75%;
Importância do uso da medida m2 no ponto X3: α23 = 55%;
Uso máximo da medida m2: 120 uc.
Onde: uc = unidade característica.

Resolução:
Primeiramente será encontrado o potencial de benefício de cada medida em cada
ponto efetuando-se o produto entre o benefício e a importância do uso em cada ponto. Os
resultados se encontram a seguir (tabela 1):

TABELA 1 – POTENCIAL DE BENEFÍCIO DAS MEDIDAS
Ponto de Aplicação

Potencial de Benefício (kg/dia/uc)
Medida m1
Medida m2

Ponto X1

21

12

Ponto X2

12

30

Ponto X3

15

22

FONTE: O autor

Verifica-se assim, que, para a obtenção do maior benefício com o menor custo,
deve-se priorizar a aplicação da medida m1 no ponto X1 e da medida m2 no ponto X2.
A solução ótima é encontrada para o uso de 44 uc da medida m1 no ponto X1,
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gerando um benefício, em termos do potencial de remoção de DBO, de 924 kg/dia a um
custo de R$ 44.000,00, e 120 uc da medida m2 no ponto X2, gerando um benefício, em
termos do potencial de remoção de DBO, de 3.600 kg/dia a um custo de R$ 156.000,00, o
que produz um benefício total de 4.524 kg/dia, fazendo uso total do capital disponível. Os
mesmos resultados foram encontrados com o uso do software Evolver e podem ser
observados na planilha a seguir (tabela 2) gerada pelo mesmo software.

TABELA 2 – RESULTADOS OBTIDOS COM USO DO SOFTWARE EVOLVER

FONTE: O autor

CONCLUSÕES

Este trabalho teve como objetivo discutir um ferramental de auxílio à decisão
quanto aos investimentos necessários em medidas de despoluição hídrica, mediante o
uso de Análise Matemática com base nos Algoritmos Genéticos. Para isso fez-se
necessário identificar os parâmetros de qualidade da água, analisar os métodos de
programação matemática aplicáveis ao estudo em questão e executar um modelo de
simulação, de modo a obter resultados para análise. Com os resultados obtidos foi
possível demonstrar a potencialidade do método, sendo suficientes para cumprir o
objetivo de indicar a melhor seqüência de medidas a serem aplicadas para a resolução do
problema proposto.
Como sugestões para trabalhos futuros, pode-se destacar o levantamento dos
valores de custo da aplicação de medidas de despoluição hídrica levando em conta o
local de sua aplicação e o levantamento dos dados de benefício gerado para as medidas
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de despoluição hídricas utilizadas, conferindo, assim, resultados mais próximos à
realidade. Na avaliação dos resultados, em termos da redução na concentração de
poluentes, sugere-se a utilização de modelos de qualidade da água como, por exemplo, o
QUAL2K da Environmental Protection Agency – EPA, dos Estados Unidos. A utilização de
modelos mais complexos requer, por sua vez, uma investigação da melhor forma de
acoplá-los ao software de otimização utilizado.
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ANÁLISE TÉCNICA DA IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA HÍBRIDO EÓLICOSOLAR PARA ALIMENTAR ERBs EM LUGARES ISOLADOS:
O CASO DA ESTAÇÃO ANTONINA/PR

Rogério Rodrigues Monteiro5
Maria de Fátima R. Raia Cabreira (orientadora) 6

RESUMO
Este artigo apresenta um estudo de um sistema híbrido que utiliza duas formas de
energia renováveis: eólica e solar, para alimentar uma Estação Rádio Base (ERB) na
cidade de Antonina no Paraná. Devido ao fato desta Estação estar localizada a 450m da
rede de distribuição, foi-se necessário realizar uma extensão de rede que demorou 2
meses para sua conclusão e, durante este tempo de espera, utilizou-se um gerador diesel
para suprir a demanda do sistema. Em vista desta situação, surgiu a idéia de utilizar um
sistema híbrido fazendo uma comparação com os outros sistemas. Para o correto
dimensionamento deste sistema, foi necessário estudar o consumo da ERB, analisar os
dados de velocidade média do vento e incidência solar.
Palavras-chave: energia eólica, energia solar, painel fotovoltaico, sistema híbrido,
gerador diesel.

ABSTRACT
This article presents a study for a hybrid system that it uses two kinds of renovated
energy: aeolian and solar, to feed a Base Broadcasting in the city of Antonina in Paraná.
Due to the fact this Station is located at 450m of the distribution net, it was been necessary
to realize a extension in the net that delay 2 months to be concluded and, during this time
waiting for, it was been utilized a diesel generator to supply the system demand.
Therefore, it appear the idea to use a hybrid system making a confrontation with other
system. For a correct dimension of this system, it was necessary to study a Base
Broadcasting consumption, to analyze the information of average wind velocity and the

5
6
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solar incidence.
Keywords: aeolian energy, solar energy, photovoltaic panel, hybrid system, diesel
generator.

INTRODUÇÃO
Com o surgimento de diversas operadoras de telefonia celular, a competitividade
aumentou consideravelmente fazendo com que estas empresas busquem sempre
melhorias no fornecimento desta tecnologia para se manter neste mercado. Um dos
principais objetivos destas empresas é disponibilizar o acesso a esta tecnologia a todas
as pessoas, independente do seu posicionamento geográfico.
Muitas vezes o local escolhido para a instalação de uma nova Estação Rádio Base
(ERB) é desprovido de uma rede de distribuição elétrica. Quando possível, pode-se
solicitar a concessionária local a execução de uma extensão de rede e um gerador diesel
será utilizado até que a obra seja concluída, podendo levar alguns meses. Em alguns
casos, a utilização do gerador se torna permanente, devido à inviabilidade do projeto de
extensão de rede.
Outra maneira de suprir esta falta de rede de distribuição seria utilizar um sistema
híbrido eólico-solar. Estes sistemas híbridos, têm por objetivo maximizar a utilização de
fontes alternativas de energia frente às fontes tradicionais, mantidas a confiabilidade e
qualidade da energia fornecida, sem causar danos ao meio ambiente.
A utilização de um sistema híbrido eólico-solar poderá atender as necessidades
energéticas de locais isolados com baixa demanda de energia e de difícil acesso, fatores
responsáveis pelo alto custo de eletrificação. Este sistema híbrido apresenta uma grande
confiabilidade devido sua flexibilidade para fornecer energia, além de ser praticamente
isento de manutenção (CBEE, s.d.).
A Estação Antonina foi instalada no Morro da Caixa d’Água. Este lugar é
desprovido de uma rede de distribuição elétrica. A linha de distribuição mais próxima está
localizada a 450m. Em conseqüência disto, houve a necessidade de fazer o pedido de
extensão de rede à concessionária COPEL. Como a extensão de rede seria concluída
depois do prazo limite para conclusão da obra, a empresa teve a necessidade de alugar
um grupo gerador por um período de 2 meses para alimentar provisoriamente a ERB.
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METODOLOGIA
Inicialmente, estudou-se o referencial teórico através de pesquisas em livros,
internet e contato com empresas e profissionais das áreas afins. A empresa Siemens
forneceu as características técnicas de alimentação de uma ERB.
O conhecimento das características dos equipamentos que constituem o sistema
híbrido de pequeno porte, tais como aerogeradores, painéis fotovoltaicos, baterias,
inversores, controladores de carga, dentre outros, foram obtidos através de catálogos
técnicos de fabricantes, internet e contatos com empresas do setor.
Posteriormente realizou-se uma coleta de dados na Estação Antonina sobre o uso
do gerador diesel, extensão de rede, condições de vento e incidência solar. Estas
características do local ajudaram na escolha do aerogerador, dos painéis fotovoltaicos e
demais equipamentos do sistema híbrido, serviram de base para estudar a viabilidade
técnica deste sistema e elaborar um lay-out de instalação.
O custo total do sistema, equipamentos e mão-de-obra, foi obtido por meio de
consulta aos fornecedores e executores e depois analisou-se a viabilidade econômica
deste sistema híbrido, fazendo um comparativo entre os diferentes sistemas.

RESULTADOS
A seguir serão descritos os gastos com o aluguel deste gerador diesel e sua
manutenção, bem como os custos da extensão de rede.

GERADOR DIESEL
Para o caso em estudo, na Estação Antonina, utilizou-se um grupo gerador de
pequeno porte, com potência nominal de 12kVA. Além do custo do aluguel do gerador por
2 meses, existem também os custos com o seu transporte, sua manutenção
(abastecimento, filtros e reparos) e seu armazenamento (vigilância), conforme descrito na
tabela 3.1.
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Tabela 3.1 – Custos com o Grupo Gerador
Custos
Aluguel

Diário (R$)

2 Meses (R$)

60,00

3.600,00

Transporte (2x)

250,00

500,00

Diesel

128,00

7.680,00

Manutenção

18,00

1.080,00

Vigilância

85,00

5.100,00

TOTAL

17.960,00

EXTENSÃO DE REDE

Os custos referentes a extensão de rede ficam a cargo da empresa solicitante.
Inicialmente a empresa deve apresentar a planta do loteamento com as devidas
aprovações junto a Prefeitura Municipal de Antonina e Órgãos Ambientais, juntamente
com a via do termo de compromisso devidamente assinada.
A empresa solicitou o orçamento de 2 empreiteiras para a realização do serviço.
Estas empresas trabalham em parceria com a COPEL e o custo da extensão de rede é
mostrado na tabela 3.2.

Tabela 3.2 – Orçamento para extensão de rede
Empresa

Valor (R$)

Prazo (dias)

ENLETEGE

26.950,00

45

NEOTÉCNICA

22.013,00

60

Para o correto dimensionamento do sistema híbrido foi necessário coletar dados
sobre os recursos energéticos da região e o consumo elétrico da Estação Antonina.
RECURSOS ENERGÉTICOS
Os recursos energéticos mais importantes para este estudo são: energia eólica e
energia solar. Os dados sobre estes recursos na região de Antonina foram obtidos através
do Centro de Referência para Energia Solar e Eólica Sérgio de Salvo Brito (CRESESB) e
do Sistema Meteorológico do Paraná (SIMEPAR). Foi definido que seriam analisados os
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dados relativos aos meses de 2006.
Fazendo um estudo mais completo sobre os dados de velocidade média do vento e
analisando o período em que ocorreram, chega-se a conclusão de que os ventos mais
fortes ocorrem no período noturno e que, de modo geral, pode-se dizer que diariamente
esta região apresenta velocidade média de 4m/s, considerando uma média de 3h por dia
de aproveitamento da velocidade admitida pelo vento (SIMEPAR, 2007).
De acordo com o CRESESB é possível saber a insolação média em qualquer ponto
do território nacional, basta conhecer as suas coordenadas geográficas - latitude e
longitude. Na visita à Estação Antonina, as coordenadas geográficas foram retiradas da
placa de identificação da torre no local e a insolação média da região é mostrada na
tabela 3.3 (CRESESB, 2007).

Tabela 3.3 – Insolação média em Antonina

Mês

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Insolação
4410 4810 4470 4120 4230 3630 3990 3870 3570 4290 4570 4570
Wh/m2.dia
Mínimo: 3570

Máximo: 4810

Média: 4210

Delta: 1240

Fonte: CRESESB , 2007.

CONSUMO DE ENERGIA DA ESTAÇÃO ANTONINA
O consumo de uma ERB varia de acordo com a intensidade de sinal e
principalmente com o consumo do ar condicionado que, por sua vez, varia com a
temperatura e o período do dia, ou seja, quanto mais ligações de celular ocorrerem ao
mesmo tempo, maior será o consumo de energia e quanto mais quente a temperatura
maior será o consumo do ar condicionado.
A fim de obter uma medição mais precisa, foi-se ao local e, com o auxílio de um
alicate amperímetro, realizou-se a medição, conforme descrito na tabela 3.4.
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Tabela 3.4 – Consumo de energia por dia
Consumo

Tensão Corrente Potência Tempo de
Descrição
(Vca)

(A)

(W)

uso (h)

Wh

Ah

ERB (diurno)

127

8,8

1117,6

12

13.411,2

1.117,6

ERB (noturno)

127

4,4

558,8

12

6.705,6

558,8

Total

20.116,8

1.676,4

Para o consumo durante um mês temos:
Consumo médio diário x 30 dias = 603,5kWh/mês

DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA HÍBRIDO
AEROGERADOR
O modelo de aerogerador escolhido para o sistema híbrido é o modelo GERAR246
(ENERSUD, 2004), por apresentar uma elevada potência nominal para uma baixa
velocidade inicial de geração, conforme descrito na tabela 4.5. A escolha por um modelo
nacional ajuda a obter informações mais detalhadas sobre características técnicas e
custo.

Tabela 4.5 – Aerogerador ENERSUD GERAR246
Diâmetro da hélice

2,46 m

Potência a 12 m/s

1000 W

Rpm a 12 m/s

630 rpm

Número de pás

3

Velocidade de partida

2,2 m/s

Torque de partida

0,3 Nm

Tensão de saída

12/24/48 volts

Peso total (alternador+hélice+cab. Rot.)

32 kg

Fonte: ENERSUD, 2005.
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PAINEL FOTOVOLTAICO
O painel fotovoltaico escolhido para este sistema híbrido é o modelo KC 130TM,
lançamento do fabricante KYOCERA por apresentar a maior potência dentre os modelos
vendidos no mercado nacional, fazendo com que diminua o número total de painéis para
este dimensionamento. A especificação técnica do KC 130TM é descrita na tabela 4.6.
Tabela 4.6 – Especificações Elétricas: módulo fotovoltaico KC 130TM
Máxima potência

130 W

Corrente de máx. potência

7,39 A

Corrente de curto-circuito

8,02 A

Dimensões

1425 x 652 x 52

Peso

11,9 kg
Fonte: KYOCERA, s.d.

QUANTIDADE DE AEROGERADORES E PAINÉIS FOTOVOLTAICOS
Como a energia solar na região é mais abundante do que a energia eólica, definese uma quantidade mínima de aerogeradores e o restante da demanda será suprida por
painéis fotovoltaicos.
Utilizando 4 aerogeradores, temos 210,4kWh/mensal, ou seja, 35% da energia
necessária para alimentar a ERB de Antonina; Como o consumo total da ERB é de
603,5kWh/mensal,

o

restante

(393,1kWh/mensal)

será

fornecido

pelos

painéis

fotovoltaicos. Para calcular o número de painéis, basta dividir o consumo médio diário em
Ah pelo consumo de cada placa solar (corrente de máxima potência), considerando o pior
mês e chega-se a um total de 42 painéis fotovoltaicos (KYOCERA, s.d.).
O total de painéis fotovoltaicos pode-se dividir em diversos arranjos, a fim de obter
diversas possibilidades de tensão de saída e valores de corrente. Para este estudo
dividiu-se a quantidade total de painéis em 4 arranjos fotovoltaicos. Dois arranjos com 11
painéis ligados em paralelo e os outros dois arranjos com 10 painéis também ligados em
paralelo. Desta maneira, tem-se uma tensão de 12V na saída e a corrente total de cada
arranjo será o somatório das correntes de cada painel que compõem o arranjo.
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CONTROLADOR DE CARGA

O controlador de carga protege o banco de baterias contra cargas e descargas
excessivas diminuindo sua vida útil. Para a proteção do banco de baterias contra
sobrecargas, o aerogerador possui um controlador de carga interno, que vem junto com o
produto. Este controlador interrompe o fornecimento de energia quando a tensão alcançar
um valor previamente determinado.
O controlador de carga dos painéis fotovoltaicos é definido pela tensão de trabalho
dos módulos e pela máxima corrente do arranjo. A sua capacidade deve superar a
corrente total dos painéis a serem conectados. Para a implementação deste sistema
híbrido será necessário instalar 4 controladores de carga, um para cada arranjo. Foi
escolhido o modelo XANTREX Série C60, conforme descrito na tabela 4.7.

Tabela 4.7 – Especificação elétrica do controlador de carga
XANTREX Série C60
Voltagem

12 a 24V

Corrente de carregamento/carga

60A

Corrente de crista máxima

85A

Peso

1,4 kg

Dimensões

254 x 127 x 63mm
Fonte: XANTREX, 2000

BANCO DE BATERIAS
O banco de baterias fornece energia ao sistema sempre que as fontes renováveis
de energia (eólica e solar) estão abaixo da sua capacidade nominal. Foi escolhida uma
bateria selada de 150Ah, do fabricante MOURA, série Clean, que é uma bateria utilizada
para telecomunicações, no-breaks e reservas de energias alternativas. Esta bateria
fornece uma capacidade de carga de 150Ah com uma autonomia de 20h.
INVERSOR
O inversor converte energia elétrica DC em energia AC. No estudo em questão, o
inversor deverá converter 12Vcc em 127Vca para alimentar a ERB. O inversor é
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dimensionado pela sua tensão de entrada, tensão de saída e potência total AC.
Para o sistema híbrido foi escolhido o inversor PROWATT, modelo PW 1500-12
fabricado pela XANTREX, cuja especificação técnica é mostrada na tabela 4.8.
Tabela 4.8 – Especificação elétrica do inversor
PROWATT – PW 1500-12
Potência contínua

1500W

Potência de pico

3000W

Tensão de entrada

10 - 15 Vcc

Tensão de saída

115 Vrms (± 5%)

Freqüência de saída

60Hz ± 0,05Hz

Peso

3,800kg

Dimensões

240 x 410 x 80mm
Fonte: XANTREX, 2000

Após o dimensionamento dos equipamentos do sistema híbrido, foi realizado um
levantamento de todos os custos e acessórios necessários para a realização deste
projeto, conforme descrito na tabela 4.9.
Tabela 4.9 – Quantidade e custo dos equipamentos do sistema híbrido
Preço

Preço total

Unitário (R$)

(R$)

4

5.900,00

23.600,00

Kit torre + cabos + acessórios para aerogerador

4

950,00

3.800,00

3

Placa solar KC 130TM, fabricante KYOCERA

42

1.800,00

75.600,00

4

Suporte de alumínio para módulos solares

4

250,00

1.000,00

5

Baterias 150 Ah, fabricante MOURA

12

650,00

7.800,00

6

Controlador de carga C60, fabricante XANTREX

4

900,00

3.600,00

7

Inversor PW 1500-12, fabricante XANTREX

1

1.300,00

1.300,00

8

Mão-de-obra

1

4.000,00

4.000,00

TOTAL

R$ 120.700,00

Item

Descrição

Quant.

1

Aerogerador GERAR 246, fabricante ENERSUD

2

Valores fornecidos pelos fabricantes/distribuidores
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COMPARATIVO ENTRE DIFERENTES SISTEMAS
SISTEMA HÍBRIDO x SISTEMA CONVENCIONAL

Fazendo um comparativo do custo do sistema híbrido e o valor da extensão de
rede somado aos gastos com energia elétrica ao longo dos anos, pode-se definir o tempo
que seria necessário para repor o investimento da implantação do sistema híbrido.

F a tu r a d e e n e r g ia= Co n s u m o [k Wh /m ê s ]× Ta r ifa
F a tu r a d e e n e r g ia= 6 0 3 ,5 × 0 ,3 8 7 1 1 2 5 0 ,0 0 R / m ê s

Tabela 5.1 – Investimento inicial
Investimento Inicial (R$)
Sistema híbrido

120.700,00

Extensão de rede

22.013,00

TOTAL

R$ 98.687,00

Esta diferença entre os investimentos iniciais da implantação do sistema híbrido e
execução da extensão de rede será dividido pela fatura mensal da ERB a fim de obter o
número de meses que seriam necessários para cobrir o valor do investimento do sistema
híbrido.

M e s e s n e c e s s á r io s =
395 m eses

Dife r e n ç a d o s in ve s tim e n to s R$ 9 8 6 8 7
=
= 395 m eses
F a tu r a d e e n e r g ia
R$ 2 5 0

33 a nos

SISTEMA HÍBRIDO x GERADOR DIESEL
Fazendo um comparativo do custo do sistema híbrido e a utilização do grupo
gerador nos 2 meses de espera para a execução da extensão de rede, verifica-se que a
diferença entre estes dois investimentos seria muito grande. O custo do gerador para este
período representa apenas 15% do investimento do sistema híbrido. Caso não fosse
possível realizar a extensão de rede, como acontece em muitos lugares do Brasil, pode-
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se fazer uma comparação de quanto tempo seria necessário para retorno do investimento
da instalação do sistema híbrido. O uso do gerador diesel gera um custo de R$ 290,00
por dia, ou seja, o custo do sistema híbrido seria pago em 416 dias.

CONCLUSÃO
O sistema híbrido foi dimensionado a partir do consumo da ERB de Antonina e com
base nos dados dos recursos energéticos da região. Os dados sobre os recursos
energéticos não foram muito satisfatórios, pois o Estado do Paraná apresenta uma das
velocidades médias de vento mais baixas do país e o litoral paranaense apresenta um
nível de incidência solar abaixo da média nacional. Estes dados é que determinam o
dimensionamento do sistema híbrido. Quanto menor o potencial energético da região,
maior o custo de implantação deste sistema, podendo até inviabilizar o projeto.
Após o dimensionamento de todo o sistema híbrido, fez-se uma comparação com o
uso do gerador diesel e a rede de distribuição convencional, e chegou-se às seguintes
considerações:

 em lugares onde é possível chegar com a rede de distribuição elétrica,
mesmo que leve algum tempo, o sistema híbrido dimensionado não é viável
economicamente, pois o investimento inicial levaria muitos anos para ser
reposto;
 em lugares onde é necessário o uso de gerador diesel, seja provisório ou
permanente, o sistema híbrido é viável economicamente, pois em pouco
tempo seria pago o investimento inicial;

Nestas considerações não foi levado em conta os custos com impacto ambiental
que uma extensão de rede e uso de gerador diesel podem causar. Este custo ambiental
diminuiria o tempo de retorno de investimento do sistema híbrido. Cabe ressaltar, que
para otimizar o desempenho do sistema e torná-lo mais confiável, seria necessário obter
melhores informações sobre o consumo de uma ERB e conseguir um histórico maior
sobre os recursos naturais da região de no mínimo 3 anos. Este trabalho, além do caso
em estudo proposto, procura apresentar de forma clara e sucinta a metodologia para
desenvolvimento de outros projetos similares, tais como:
9. desenvolver um sistema híbrido para comunidades isoladas;
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10. projetar um controlador de carga para sistemas híbridos;
As fontes de energia alternativas vêm sendo usadas cada vez mais nos dias atuais.
Isso se deve ao fato do custo atual dos equipamentos ter sofrido uma grande redução
desde

que

foram

desenvolvidos

e

principalmente,

o

incentivo

e

imposições

governamentais e sociais para o uso de fontes renováveis de energia contribuindo para o
desenvolvimento sustentável e redução do aquecimento global.
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CO-INTEGRAÇÃO ENTRE OS ÍNDICES DE MERCADO DAS BOLSAS DE VALORES
DO BRASIL, ARGENTINA E ESTADOS UNIDOS

Rosilda do Rocio do Vale
Wesley Vieira da Silva7
Jansen Maia Del Corso
Iglê Santos Pequeno

RESUMO
O presente trabalho avalia a existência de relações de co-integração entre as Bolsas de
Valores do Brasil (Bovespa), Argentina (Merval) e Estados Unidos (Dow Jones), durante o
período compreendido entre janeiro de 1998 a dezembro de 2005. É caracterizado quanto
ao tempo como sendo uma pesquisa longitudinal, pois um estudo longitudinal requer uma
coleta de dados ao longo do tempo. O método de análise utilizado nesse estudo foi o
teste de raiz unitária desenvolvido por Engle e Granger (1987), na qual busca-se observar
se as variáveis supracitadas são co-integradas. O teste de hipóteses consiste na
comparação da estatística “t-ADF” com os valores críticos tabelados por Dickey-Fuller. Os
resultados auferidos para o teste de co-integração dos resíduos, obtidos a partir das
regressões em pares de variáveis analisadas, revelaram a existência de relações de
longo prazo (co-integração) entre os índices de ações das Bolsas de Valores do Brasil
(Ibovespa) e da Argentina (Merval). Nesse contexto, cumpriu-se com o objetivo da
pesquisa que foi o de investigar as relações de co-integração entre as séries temporais
investigadas.
Palavras-chave: Mercados emergentes, Co-integração, Integração financeira.

ABSTRACT
This work evaluates the existence of co-integration relationship among the Stock
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exchange of Brazil (São Paulo Stock Exchange), Argentina (Merval) and United States
(Dow Jones), during the period from January of 1998 up to December of 2005. The
methodology used in this study was the test of unitary root developed by Engle and
Granger (1987), which is observed if the above mentioned variables are co-integrated. The
results had evidenced the existence of co-integration relations between the Brazilian and
Argentina Stock Exchanges however, without having co-integration between the Brazilian
and United States Stock Exchange nor between the Argentina and the United States Stock
Exchange, considering a 5% statistical level of significance.
Key-words: Emergent markets, Co-integration, financial Integration.

INTRODUÇÃO
O conceito de integração de mercado estabelece que ativos com riscos
semelhantes, em diferentes mercados, devem ter também taxas de rentabilidade
semelhantes, isto é, devem ser precificados da mesma forma.
Akdogan (1995) define que os mercados de capitais que são ditos integrados
quando similares, negociados em diferentes Bolsas de Valores, tenham o mesmo preço.
Nesse sentido, para afirmar se os mercados são ou não integrados, é necessário a
utilização de um modelo de precificação de ativos.
Os mercados emergentes são foco deste trabalho, mais especificamente o
brasileiro e argentino. Esses mercados possuem como característica principal o fato de
serem bastante voláteis, o que desperta o interesse de potenciais investidores que
ingressam nesses mercados e vislumbram a possibilidade de obtenção de retornos
esperados mais elevados. Mullin (1993) observou, por exemplo, que somente entre o
período de 1989 e 1992, os investimentos realizados em carteiras nos mercados
emergentes praticamente triplicaram evidenciando, deste modo, a euforia especulativa
vivenciada em outros mercados financeiros.
A recente participação brasileira no circuito de investimentos financeiros
internacionais seja como promessa de investimentos diretos nesses mercados incipientes
dentro de um contexto globalizado, ou seja como mercado meramente especulativo, está
vinculada aos fluxos financeiros, que na maioria das vezes, serve como estratégia de
proteção (hedge) contra possíveis riscos em função da maximização dos retornos
esperados dos investimentos potenciais.
Essa procura constante por novas oportunidades de investimentos em função dos
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objetivos do administrador financeiro, tem levado os investidores a buscarem a fronteira
eficiente descrita por Markowitz (1952), onde se procura maximizar o relacionamento
entre riscos e retornos, avaliando se também há tendência dos investimentos transporem
as fronteiras domésticas dos mercados de capitais, e se aventurarem.
Mullin (1993) sugere que os retornos das ações em mercados considerados
emergentes sejam correlacionados com variáveis de cunho macroeconômico, além da
abertura da economia que é representada pela taxa de crescimento das exportações.
Lima (1997) salienta que nos últimos quatorze anos os países emergentes
passaram por uma séria crise de endividamento (em 1982), que dentre outras
conseqüências provocou a sua exclusão dos mercados financeiros internacionais até
1989, vindo a ameaçar novamente a sua permanência desde o final de 1994.
Leal (1998) mostra que a questão dos elos e da integração entre os mercados
financeiros

tem

implicações

importantes

para

os

benefícios

da

diversificação

internacional, haja vista que, à medida que os mercados se tornam mais próximos
economicamente, mais eles tenderão a mover-se em conjunto.
Ele enfatiza que os elos entre os mercados refletem o relacionamento entre si,
podendo ser evidenciados por meio do coeficiente de correlação, ao passo que a
integração sob a ótica financeira possui a significância de que o preço de ativos na
mesma classe de risco será o mesmo em diferentes mercados. O que leva à inferência de
que dois mercados podem ser correlacionados sem necessariamente serem integrados,
já que seu movimento conjunto pode ser causado por um fator comum externo a ambos.
Percebe-se hoje em dia que o fato dos mercados estarem cada vez mais
integrados pode levar à redução dos benefícios da diversificação internacional, dado que
a perspectiva de crise num determinado país pode ser propagada para outros países de
uma forma fácil e rápida.
O propósito deste trabalho é verificar a existência ou não de relações de longo
prazo entre as Bolsas de Valores do Brasil, Argentina e Estados Unidos, utilizando-se a
metodologia de Engle e Granger (1987), durante o período compreendido entre janeiro de
1998 a dezembro de 2005.
O artigo encontra-se estruturado em cinco seções, além desta: a segunda traz um
breve histórico sobre os mercados emergentes e a integração dos mercados; a terceira
trata dos aspectos metodológicos onde estão contempladas a caracterização da
pesquisa, coleta dos dados e métodos de análise, a quarta trata dos resultados empíricos
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e finalmente a quinta seção apresenta as considerações finais e recomendações para
trabalhos futuros.
REFERENCIAL TEÓRICO-EMPÍRICO

Este capítulo baseado na literatura especializada apresenta a fundamentação
teórica para o presente trabalho. O mesmo aborda os principais aspectos da globalização
e a diversificação e integração dos mercados emergentes.

OS MERCADOS FINANCEIROS EMERGENTES
O processo de internacionalização do capital que havia se intensificado desde o
final da segunda guerra mundial, sofreu alterações profundas com o desenvolvimento
acelerado dos sistemas de computadores e da tecnologia da comunicação. No setor
financeiro, além da enorme simplificação das rotinas operacionais tradicionais, surgiu a
possibilidade da rápida transferência eletrônica de fundos; da centralização geográfica
das operações desnecessárias, inclusive do estabelecimento físico em uma praça para
atuação naquele determinado mercado, bem como o acesso em tempo real às
informações das várias praças financeiras.
Para Pimenta Jr. e Famá (2002) a tendência de redução dos inúmeros vínculos
nacionais vem se expressando pelo número crescente de processos de fusão,
incorporação, joint venture e alianças estratégicas entre empresas, governos e mercados.
Notadamente os fluxos financeiros intensificaram-se como conseqüência natural da
globalização das atividades econômicas. Houve uma crescente demanda por dólares e
um acirramento da competitividade internacional dos agentes financeiros, principalmente
os bancos.
Lima (1997) argumenta que a moratória do México, em agosto de 1982, teve como
efeito imediato à exclusão dos Mercados Financeiros Internacionais (MFI) dos países em
desenvolvimento altamente endividados, especificamente os grandes devedores da
América Latina. Assim, os “MFI” voltaram as suas origens, isto é, a realização de
transações quase que exclusivamente entre países avançados.
Assim que se iniciou a crise de 1982, ao contrário dos credores oficiais que podiam
contar com o Clube de Paris, os credores privados não tinham nenhuma instituição que
lhes dessem respaldo nas negociações com os devedores. Por essa razão, as agências
multilaterais e oficiais tiveram um papel crucial na condução dessas negociações.
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Ressalta-se que os países do grupo da América Latina tinham tido acesso aos
créditos internacionais privados principalmente por meio de empréstimos bancários
indicados. Apesar dos empréstimos terem sido liderados pelos grandes bancos
internacionais, com a participação de inúmeros agentes, como conseqüência, viu-se a
imposição do Fundo Monetário Internacional (FMI) de uma política econômica que visasse
ao ajuste dos Balanços de Pagamentos, revertendo com isso à posição altamente
deficitária das contas correntes desses países, que não garantia, por si só, o resultado
esperado por parte dos credores privados.
A crise da dívida de 1982 finaliza-se quase totalmente no final de 1988, uma vez
que os países consideravam-se recuperados das principais conseqüências desta crise, e
o risco referente à América Latina tinha sido praticamente anulado.
Lima (1997) identifica que os fatores responsáveis por este retorno dos países em
desenvolvimento altamente endividados aos Mercados Financeiros Internacionais foram:
a situação econômica dos países avançados, as alterações nos “MFI”, a reestruturação
do “antigo” estoque da dívida desses países e a reavaliação das “potencialidades” dos
países do leste europeu.
Prates (1999) enfatiza que os países latino-americanos deveriam implementar um
conjunto de reformas com o objetivo de eliminar as distorções introduzidas pela estratégia
de desenvolvimento. Dentre as reformas destacam-se: a eliminação das regulamentações
estatais sobre os mercados domésticos, as privatizações, a liberalização financeira
interna e a abertura externa das economias. As aberturas comercial e financeira das
economias constituíam peças centrais para a mudança na estratégia de desenvolvimento.
Hanson (1992) destaca que a estabilidade monetária e o equilíbrio fiscal seriam
precondições para que a abertura financeira fosse virtuosa e sustentável. O principal
argumento por detrás dessa seqüência, associada à visão monetarista implícita nas
políticas econômicas do “FMI”, sustenta que a liberalização dos fluxos de capitais num
contexto de inflação alta contribuiria para o agravamento da instabilidade, uma vez que a
capacidade do governo de coletar o imposto inflacionário seria reduzida, dada a
alternativa de posse de ativos externos como reserva de valor. Isso diminuiria a demanda
por moeda e, assim, a “base” de incidência do imposto. Para coletar o mesmo montante
de imposto, seria necessária uma taxa de inflação mais elevada.
Prates (1999) ainda mostra que ao longo da década de 80, ocorreu uma
substituição progressiva do mercado de crédito bancário para o mercado de capitais ou
de “finanças diretas”, num âmbito internacional. Esse mercado teve uma dinâmica
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específica e diferenciada do sistema de crédito que predominava até a década de 70, pois
enquanto neste sistema o relevante era a manutenção dos fluxos financeiros pelos
bancos comerciais e pelos bancos centrais, nos mercados de capitais o fundamental era a
avaliação permanente dos estoques pelos agentes econômicos. Sendo assim, a
resolução das tensões de falta de liquidez do sistema e a inadimplência dos devedores
ocorreram em função da queda dos preços dos ativos, o que tornou as novas formas de
manutenção da riqueza intrinsecamente deflacionárias, ao contrário das tendências
inflacionárias do sistema de crédito.
Durante a década de 80 consolidou-se um novo sistema de finanças liberalizadas e
securitizadas e a globalização financeira envolveu tanto a eliminação de barreiras internas
entre os diferentes segmentos do mercado financeiro, quanto à interpenetração dos
mercados monetários e financeiros nacionais e sua integração nos mercados
globalizados.
Griffith

e

Jones

(1995)

evidenciam

que

no

contexto

de

crescente

internacionalização e integração das finanças e predominância das operações com títulos
negociáveis, os choques econômicos são facilmente transmissíveis por meio das
fronteiras de um mercado a outro, resultando em fortes flutuações nos preços dos ativos e
das taxas de câmbio. Além disso, os derivativos expandiram o espaço para a especulação
nos mercados de câmbio e monetário, devido os menores custos de transação e os
mecanismos de hedge.
Bruni, Fuentes e Famá (1998) ressaltam que o fluxo de investimentos dos países
desenvolvidos para os países em desenvolvimento na América Latina aumentou
substancialmente na década de 90 em virtude da busca por maiores retornos
possibilitados por oportunidades de negócios mais arriscados, dado o intuito de elevar o
retorno total da carteira de um investidor global.
Nesse contexto, detectou-se que as condições de inserção e permanência dos
países do grupo da América Latina nos “MFI” estão longe de serem estáveis, duradouras,
ou demais sinônimos que se possa encontrar. Ao contrário, ao longo dos dois ciclos
recentes de endividamento desses países, o financiamento externo obtido por meio de
fontes privadas internacionais foi feito em condições menos favoráveis e de forma mais
precária do que aquelas concedidas aos clientes de primeira linha.
Diversos outros estudos encontram-se bem documentados na literatura de finanças
a respeito do fenômeno da integração entre os mercados financeiros emergentes, dentre
os quais destacam-se: Jorian e Schwartz (1986); Bailey e Stulz (1990); Savóia (1996);
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Baumann (1996); Glassman (1997); Securato (1997); Fraser e Oppenheim (1998); Silva,
Samohyl e Costa Jr. (1999); Shiller (2000); Grôppo (2005), dentre outros.
É importante enfatizar que a abertura financeira dos mercados e a sua
conseqüente integração podem gerar problemas sistêmicos nas economias, independente
da implementação de reformas. Apesar de fundamental, a adoção de políticas
macroeconômicas prudentes não garante a sustentabilidade dos fluxos de capitais.

ASPECTOS GERAIS SOBRE O PROCESSO DE GLOBALIZAÇÃO

Pode-se definir globalização como o processo econômico e social que estabelece
uma integração entre países e pessoas do mundo todo. Através deste processo, as
pessoas, os governos e as empresas trocam idéias, realizam transações financeiras e
comerciais.
A partir da década de 80, com o surgimento da era da globalização, alguns
elementos estruturais passaram a se destacar, tais como: a integração dos mercados
financeiros, o surgimento das empresas transnacionais, a desregulamentação do sistema
bancário e a fragilização dos Estados Nacionais.
“A globalização tornou os mercados mais eficientes e complexos do ponto de vista
econômico-financeiro” (CAMPOS, 1995).
Face às mudanças de paradigma comportamental, torna-se relevante obter
informações quantitativas a respeito do processo de globalização, permitindo melhor
compreensão da integração dos mercados e seu impacto potencial nas economias dos
países.
Atualmente, o estudo referente à estrutura dos mercados de capitais mundiais está
em foco, pois essa questão está diretamente relacionada com o fluxo de capitais que está
sendo transferido entre os continentes, definindo estratégias de investimentos, alterando
as relações cambiais entre países e possibilitando o financiamento das nações e das
empresas a partir de emissões primárias ou por meio do mercado secundário de títulos e
valores mobiliários.

A DIVERSIFICAÇÃO NOS MERCADOS

É inegável que a diversificação internacional tende a melhorar o desempenho de
uma carteira contendo índices de mercados ou ativos financeiros, a depender das
estratégias de investimentos adotadas pelos administradores de carteiras e pelos
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investidores dentro de um contexto internacional não muito tumultuado.
Ressalta-se que o processo de integração em sua fase insipiente vem
promovendo em alguns momentos, benefícios bastante atraentes em relação aos ganhos
advindos com a diversificação internacional.
À medida que os mercados se tornam mais próximos economicamente, mais eles
tenderão a mover-se em conjunto, tornando-se mais integrados e fazendo com que uma
crise ou ataque especulativo num determinado mercado financeiro, acabe se propagando
para os demais, reduzindo com isso os benefícios do investimento internacional.

INTEGRAÇÃO DE MERCADOS

A questão da integração entre os mercados tem implicações importantes para os
benefícios da diversificação internacional. À medida que os mercados se tornam mais
próximos economicamente, mais eles tendem a mover-se em conjunto, positivamente ou
negativamente, pois, quando os mercados se tornam integrados, uma crise num mercado
pode se propagar para outros e com isso diminuir os benefícios do investimento
internacional.
Segundo Costa Jr. e Leal (1997), a integração de mercados significa que o retorno
esperado dos ativos, da mesma classe de risco, seja o mesmo em diferentes mercados
depois do ajustamento aos riscos cambial e político.
Costa Jr. e Leal (1997) utilizaram a abordagem proposta por Granger (1969) para
testar a causalidade e verificar os elos entre os mercados que refletem o relacionamento
entre eles, podem ser evidenciados por altos coeficientes de correlação. Conforme Leal e
Silva (1998), dois mercados podem ser correlacionados sem ser necessariamente
integrado, uma vez que seu movimento conjunto pode ser causado por fator externo
comum a ambos.
Sanvicente (1998) empregou um conjunto de testes de raiz unitária e de cointegração para verificar a integração entre o mercado brasileiro de ações e o
internacional. Segundo ele, um benefício importante dessa moderna metodologia diz
respeito à possibilidade de observar com qual velocidade um mercado se integra a outro,
permitindo fazer inferências sobre a questão da eficiência informacional. Esse autor
emprega em seu estudo a mesma metodologia utilizada por Chan, Gup e Pan (1997).
Inúmeros papers também utilizam esse modelo de co-integração para analisar as
relações entre diferentes mercados.
Grôppo, Amaral e Bertucci (2001), para analisar a relação entre os mercados
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brasileiro, argentino e norte-americano, utilizaram o teste de causalidade proposto por
Sims (1972). Os resultados obtidos indicam que os mercados vêm se integrando cada vez
mais e isso leva à crescente redução dos benefícios advindos da diversificação dos
ativos, aumentando assim o risco para os agentes econômicos.

ASPECTOS METODOLÓGICOS

Este capítulo apresenta todas as etapas de natureza metodológica e descreve os
dados que foram coletados, para que o leitor perceba de que forma chegaram às suas
mãos. Evidencia-se ainda, a caracterização da pesquisa analisada, além do método de
análise usado para desvendar o grau de integração existente entre os mercados
emergentes.

CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA

A pesquisa desenvolvida é caracterizada quanto à sua natureza como sendo uma
pesquisa aplicada, pois este tipo de pesquisa, além de gerar novos produtos e
processos,

produz

conhecimentos

que

são

disseminados

pelos

pesquisadores

diretamente em empresas, ou por meio de congressos, feiras, seminários, consultorias
para assistência técnica, publicação de boletins industriais e manuais técnicos (JUNG,
2004).
Quanto aos objetivos tal pesquisa é caracterizada como pesquisa descritiva,
pois a mesma tem como finalidade observar, registrar e analisar os fenômenos ou
sistemas técnicos sem, entretanto, entrar no mérito dos conteúdos. Neste tipo de
pesquisa não pode haver interferência do pesquisador que deverá apenas descobrir a
freqüência com que o fenômeno acontece, ou como se estrutura e funciona um sistema,
método, processo ou realidade operacional (JUNG, 2004).
Quanto aos procedimentos a mesma pesquisa é considerada como sendo uma
pesquisa operacional, a qual tem como princípio a investigação de forma sistemática e
racional dos processos envolvidos na realização de uma atividade produtiva, com a
finalidade de orientar a melhor opção para a tomada de decisões (JUNG, 2004).
Quanto à aquisição de referências esta pesquisa classifica-se como uma
pesquisa de Referencial Bibliográfica a qual tem por finalidade conhecer as diversas
formas de contribuições científicas existentes que foram realizadas sobre determinado
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assunto ou fenômeno.
Quanto ao tempo de Aplicação ela está classificada como longitudinal, pois um
estudo longitudinal requer uma coleta de dados ao longo do tempo, com obtenção
sistemática e lenta dos resultados (JUNG, 2004).

COLETA DOS DADOS

Os dados utilizados no presente trabalho foram coletados a partir do site do Banco
Central do Brasil

(http://www.bcb.gov.br) e do site vinculado ao portal terra

(http://www.invertia.com). Foram coletadas séries temporais mensais de fechamento das
Bolsas de Valores do Brasil, Argentina e Estados Unidos, durante o período
compreendido entre janeiro de 1998 até dezembro de 2005, perfazendo um total de 96
observações. As variáveis coletadas foram:

•

Bolsa de Valores de São Paulo
A Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA) foi fundada em 23 de agosto de

1980 e tem uma longa história de serviços prestados ao mercado de capitais e à
economia brasileira.
A Bolsa de Valores de São Paulo é uma entidade auto-reguladora que opera sob a
supervisão da comissão de valores mobiliários (CVM). Atualmente, a BOVESPA é o maior
centro de negociação da América Latina e o 19º do mundo.

IBOVESPA – Índice da Bolsa de Valores de São Paulo
O índice BOVESPA nasceu em uma época em que a Bolsa de Valores era uma
opção de investimento ainda pouco conhecida da maioria do público. Participam da
carteira teórica do Índice Bovespa as ações de maior negociabilidade nos últimos 12
meses e que, em conjunto, representem pelo menos 80% da soma dos índices de
negociabilidade apurados para todas as ações negociadas à vista nos pregões deste
período na Bolsa de Valores de São Paulo.
Portanto, o IBOVESPA é o mais importante indicador do desempenho médio das
cotações do mercado de ações brasileiro. O IBOVESPA engloba aproximadamente 90%
dos negócios realizados no mercado acionário brasileiro.

•

Bolsa de Valores de Buenos Aires (Argentina)
A Bolsa de Valores de Buenos Aires foi fundada em 1854, como um centro de
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negócios e de comercialização de produtos, ações e bônus. Atualmente é uma
associação civil auto-reguladora, sem fins lucrativos. Seu conselho está integrado por
representantes de diferentes setores da economia.

MERVAL - Índice da Bolsa de Valores da Argentina
O Índice MERVAL foi lançado no dia 30 de junho de 1986, e corresponde à média
do valor de mercado de uma carteira de ações selecionadas de acordo com sua
negociação na Bolsa de Comércio de Buenos Aires.

•

Bolsa de Valores de Nova York (Estados Unidos)
A Bolsa de Valores de Nova York é a maior e mais tradicional Bolsa de Valores do

mundo, pois vem operando desde a sua fundação, em 1792.

DJIA – Dow Jones
O índice Dow Jones é utilizado para acompanhamento da evolução dos negócios
da Bolsa de Valores de Nova York. Seu cálculo é realizado com base na média das
cotações entre trinta empresas industriais de maior importância na Bolsa de Valores.

MÉTODOS DE ANÁLISE: TESTES DE RAÍZES UNITÁRIAS E CO-INTEGRAÇÃO
A literatura da teoria econômica concentra sua atenção na avaliação de possíveis
relações de co-integração no artigo de Granger e Newbold (1974) sobre regressões
espúrias, onde assinala os problemas das regressões com variáveis não-estacionárias,
dados ao fato do estimador do desvio padrão do parâmetro possuir viés devido à
correlação residual.
Engle e Granger (1987) disseminaram a idéia de equilíbrio de longo prazo entre
variáveis econômicas, identificado com a noção de co-integração. Assim, afirmavam que
a condição necessária para a existência de co-integração entre um par de variáveis é de
que estas sejam integradas de mesma ordem.
Se as variáveis não apresentam a propriedade de estacionariedade, os coeficientes
encontrados por meio de suas regressões não serão confiáveis. O teste para verificar a
existência ou não de raízes unitárias, passou a ser um requisito indispensável na escolha
da modelagem apropriada.
Nesse sentido, o conceito de raiz unitária tornou-se importante em econometria,
pois, quando uma série possui esse tipo de raiz, torna-se incorreto utilizar a distribuição
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t-Student nas regressões que a incluem.
O teste de hipóteses consiste na comparação da estatística “t-ADF” com os valores
críticos tabelados por Dickey-Fuller. Assim sendo, a regra de decisão que indica a
aceitação ou rejeição da hipótese nula pode ser descrita como segue:
•

Se a estatística “t-ADF” (calculado) < “t-ADF” (crítico)

⇒

aceitação da hipótese nula,

que se traduz pela presença de raiz unitária na série temporal investigada; isto é, a
série temporal é não-estacionária;
•

Se a estatística “t-ADF” (calculado) > “t-ADF” (crítico) rejeição da hipótese nula, que se
traduz pela ausência de raiz unitária na série temporal investigada; isto é, a série
temporal é estacionária.
Vale salientar que os testes de hipóteses de raízes unitárias possuem baixo poder,

com elevada probabilidade da incorrência de erro tipo II, ou seja, a aceitação da hipótese
nula quando deve ser rejeitada, sendo recomendada a inspeção visual por meio do
gráfico chamado de correlograma.
Duas séries temporais Z1t e Z2t são ditas co-integradas de ordem (d, b), caso os
resíduos et sejam estacionários, isto é, se d–b = 0. Então, existirá co-integração entre as
séries, que podem ser descrito como uma relação de equilíbrio de longo prazo entre elas,
onde é facilmente estimado pelo método dos mínimos quadrados ordinários.
O teorema de representação de Granger (1987) sugere a utilização do método de
dois estágios ao testar a existência de relações de longo prazo entre as séries temporais
que compõem o modelo. No primeiro estágio, o modelo de co-integração contendo os
coeficientes de longo prazo é estimado por meio de uma equação de regressão linear nos
níveis das variáveis. Já no segundo estágio, os resíduos obtidos a partir da equação de
regressão estimada anteriormente no primeiro estágio, são defasados em um período e
novamente devem ser avaliados pautando-se no teste de hipóteses Dickey-Fuller
Ampliado “ADF”. Caso os resíduos sejam caracterizados como estacionários, então as
séries temporais avaliadas serão co-integradas.

APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

Este capítulo apresenta a análise descritiva dos dados do período em estudo,
analisando o relacionamento existente entre os retornos e risco dos índices de mercado
Ibovespa, Merval e Dow Jones. Posteriormente, avalia-se a existência ou não de relações
de co-integração entre esses três mercados durante o período em estudo.

100

ANÁLISE DESCRITIVA DOS DADOS COLETADOS
Segue uma análise descritiva dos dados coletados para o período avaliado.
Procura-se tecer breves considerações sobre o comportamento das taxas de retorno bem
como dos riscos dos índices do Ibovespa, Merval e Dow Jones fazendo uma comparação
entre ambos.
A Tabela 1 apresenta uma descrição do retorno e do risco médio anual de cada
índice de preços de ações do mercado acionário no período avaliado.

Tabela 1: Retorno médio e risco dos índices de mercado

Países
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
1998 a 2005

Brasil

Argentina

Estados Unidos

-2,21%

-2,52%

2,26%

Risco (Desvio Padrão) 12,93%

10,26%

7,07%

Retorno (Média)
Retorno (Média)

6,67%

1,18%

2,10%

Risco (Desvio Padrão)

9,06%

6,06%

5,22%

Retorno (Média)

-1,19%

-1,31%

-1,30%

Risco (Desvio Padrão) 10,72%

4,70%

7,35%

-1,09%

-1,19%

-1,50%

Risco (Desvio Padrão) 10,72%

7,53%

7,23%

Retorno (Média)
Retorno (Média)

-1,50%

2,25%

-2,34%

Risco (Desvio Padrão)

8,80%

6,61%

5,87%

Retorno (Média)

7,10%

5,36%

2,03%

Risco (Desvio Padrão) 7,65%

5,95%

3,16%

Retorno (Média)

2,56%

2,97%

0,87%

Risco (Desvio Padrão)

9,17%

12,28%

2,50%

Retorno (Média)

4,70%

1,65%

0,32%

Risco (Desvio Padrão) 15,50%

13,31%

2,83%

Retorno (Média)
1,88%
Risco (Desvio Padrão) 10,57%

1,05%
8,34%

0,30%
5,15%

Considerando os resultados apresentados na Tabela 1 nota-se que 1998 foi o ano
que os índices Ibovespa e Merval apresentaram os menores retornos médios do período,
já com índice Dow Jones percebe-se um comportamento oposto, pois apresentou o maior
retorno médio do período, um valor igual a 2,26%.
Observa-se também que no ano de 2003 o Ibovespa e o Merval apresentaram os
maiores retornos médios do período, valor igual a 7,10% para o Ibovespa e 5,36% para o
Merval, já o Dow Jones apresentou um valor igual 2,03% sendo o seu terceiro melhor
retorno do período.
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Além disso, verifica-se também que os resultados auferidos para o risco
mensurado em termos de desvio padrão foram, no ano de 2003, apresentados os
menores riscos pelo Ibovespa. Já pelo Merval foi em 2000 e o índice Dow Jones, foi no
ano de 2004.
Observa-se que o ano mais arriscado tanto para o Ibovespa quanto para o Merval
foi em 2005, onde o Ibovespa apresentou um risco igual 15,50% e o Merval 13,31%, já
para o índice Dow Jones o ano que apresentou o maior risco foi em 2000, o qual
apresentou um valor igual 7,35%. Pode-se observar que 2003 foi o ano que os índices
Ibovespa e Merval apresentaram os melhores resultados do período, pois além de
apresentarem as maiores taxas de rentabilidade também apresentaram baixos riscos.
Avaliando as rentabilidades e riscos numa perspectiva de longo prazo, isto é, no
período compreendido entre janeiro de 1998 até dezembro de 2005, percebeu-se que a
taxa média de rentabilidade nominal do índice Bovespa foi de 1,88%, enquanto o índice
Merval proporcionou uma taxa média mensal de rentabilidade nominal de 1,05% e o
índice Dow Jones forneceu uma taxa de 0,30% no período. Todavia, apesar do índice
norte-americano não fornecer uma taxa tão atrativa aos olhos do aplicador, ele teve um
risco minúsculo se comparado ao que proporcionam as Bolsas de Valores latinoamericanas, provando com isso que tal mercado parece ser bastante seguro aos olhos de
um potencial investidor que tenha aversão ao risco.

AVALIAÇÃO DA ESTACIONARIDADE DAS RENTABILIDADES DOS ÍNDICES DE
MERCADO
Neste trabalho foram utilizados os testes de hipóteses denotados por Dickey-Fuller
“DF” e Dickey-Fuller Ampliado “ADF” com e sem a inclusão da constante e da tendência
determinística para os índices de preços de ações do Brasil (It), Estados Unidos (Dt) e
Argentina (Mt).
Pode-se observar a partir da Figura 1 a tendência dos respectivos índices de ações
em nível, possuindo indícios de que as séries sejam pelo menos integradas de primeira
ordem ou I (1).
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Figura 1: Índices das Bolsas de Valores avaliados (variáveis em nível)
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Nota-se, também por meio da Figura 1, que em todas as três séries, existe uma
tendência crescente dos preços em nível, isto é, há um claro movimento conjunto,
ocorrendo oscilações em um mesmo intervalo de tempo e, possuindo, com isso, um
prenúncio de que sejam, pelo menos, integradas de primeira ordem ou I(1).
Outra forma alternativa de verificar a não-estacionariedade dos índices de
mercados analisados é por meio da Função de Autocorrelação Amostral (ACF),
representada pelos correlogramas. Em todas as três séries de preços dos índices
acionários, percebe-se que as funções ACF são exponencialmente decrescentes,
decaindo desde a primeira até a décima segunda defasagem temporal (lag), o que
evidencia a não-estacionariedade do processo analisado.
O comportamento das três séries temporais, após o cálculo das primeiras
diferenças, encontra-se evidenciados na Figura 2.
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Figura 2: Primeiras diferenças dos índices das Bolsas de Valores avaliados

50
35
20
5
-10
-25
-40

DBrasil

0.5
0.2
-0.1
-0.4
-0.7
1998

50

2000

2002

2004

2006

DArgentina

-1.0

0

2

4

6

8

10

12

4

6

8

10

12

4

6

8

10

12

ACF-DArgentina

0.8

35

0.5

20

0.2

5

-0.1

-10

-0.4

-25

-0.7

-40
1998
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20

ACF-DBrasil

0.8

2000

2002

2004

2006

DEUA

-1.0

0

2
ACF-DEUA

0.8
0.5
0.2
-0.1
-0.4
-0.7

1998

2000

2002

2004

2006

-1.0

0

2

Observa-se a partir da Figura 2 que as variáveis (índices de mercado) foram
transformadas nas primeiras diferenças, onde também foram extraídas Funções de
Autocorrelação Amostral (ACF) ou correlograma, visando realizar a mesma avaliação
após essa transformação.
Nota-se na mesma figura que as três séries temporais, após a retirada das
primeiras diferenças, passaram a ter um comportamento tipicamente “aleatório”, com a
série variando em torno de uma média constante e igual a zero. Isso é um prenúncio de
que essas séries passaram a ser caracterizadas como estacionárias, isto é, integradas
de ordem zero ou I(0) após sofrerem tal transformação.
Por outro lado, o correlograma apresentado na Figura 2 evidencia que a grande
maioria dos “pregos” encontra-se dentro do intervalo de confiança de 95%, confirmando
desse modo, que após a transformação das séries nas suas primeiras diferenças, estas
são caracterizadas como ruído branco, ou seja, aleatória.
Cabe ao pesquisador, após a inspeção visual das séries temporais, buscar um
método mais robusto para avaliar a estacionariedade das séries dos preços das ações
dos índices de mercado. Este teste de hipóteses para averiguar a existência ou não de
estacionaridade é chamado de teste de hipóteses de raiz unitária “DF” e “ADF”, tal como
fora relatado anteriormente. A Tabela 2 sintetiza os resultados dos cálculos da ordem de
integração das séries temporais.
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Tabela 2: Ordem de integração das séries temporais
AD
Sem tendência

Com tendência

F(5
%)

ADF(

I

5%)

n
t
e

Índ
ice

Se

s
DF

ADF

DF

ADF

m

Com

ten

tend.

Decisã

g

o (H0)

r

Classificação

a
ç

d.

ã
o

t-calculado

t-tabelado

It

-0,97

-1,84

-0,94

-1,56

-2,89

-3,45

Aceita-se

I(1)

Não-Estacionária

Mt

-1,62

-1,67

-2,11

-1,69

-2,89

-3,45

Aceita-se

I(1)

Não-Estacionária

Dt

-1,25

-2,38

-0,90

-1,59

-2,89

-3,45

Aceita-se

I(1)

Não-Estacionária

⇒It

-10,42

-7,66

-10,57

-7,84

-2,89

-3,45

Rejeita-se

I(0)

Estacionária

⇒Mt

-9,89

-8,89

-10,08

-8,01

-2,89

-3,45

Rejeita-se

I(0)

Estacionária

⇒Dt

-9,66

-7,47

-9,87

-8,13

-2,89

-3,45

Rejeita-se

I(0)

Estacionária

Partindo dos resultados desse teste confirmou-se que as séries temporais dos
preços dos índices de mercado em análise realmente não são estacionários, isto quer
dizer que possuem tendência. Neste caso, o procedimento comumente utilizado é o da
indução para a estacionariedade, transformando-as em primeiras diferenças.
Nesse sentido, a hipótese nula de presença de raiz unitária nos índices das Bolsas
de Valores referenciados anteriormente deve ser confirmada (aceita). Logo, pode-se
afirmar que as três séries temporais referentes aos índices de mercado avaliados, quando
considerados, em nível, são classificadas como: “integradas de primeira ordem” ou
I(1), uma vez aceita a hipótese nula de presença de raiz unitária.
Por outro lado, tais variáveis expressadas em termos das primeiras diferenças
passaram a ser estacionárias, ou integradas de ordem zero ou I(0) após a sua
transformação.
Neste caso, todos os índices de preços de ações são caracterizados como
integradas de primeira ordem ou I(1), que é uma pré-condição para que haja indícios
da existência de relações de co-integração entre as séries temporais.
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Observa-se por meio da tabela anterior que a hipótese nula de presença de raiz
unitária na análise das variáveis Ibovespa (It), Merval (Mt) e Dow Jones (Dt) foi aceita
considerando um nível de significância estatística de 5%, uma vez que as estatísticas
“DF” e “ADF”, em termos absolutos, foi superior aos valores críticos desse mesmo teste,
após a diferenciação das séries temporais.

ANÁLISE DA CO-INTEGRAÇÃO ENTRE OS ÍNDICES DE MERCADO
O teste apresentado tem por objetivo detectar se existe ou não relações de cointegração entre os mercados acionários brasileiro, argentino e americano, baseando-se
na metodologia descrita por Engle e Granger (1987). Todas as séries temporais
analisadas foram caracterizadas como sendo integradas de primeira ordem, isto é, I(1) ou
não-estacionárias.
Logo, é possível encontrar relações de equilíbrio de longo prazo entre essas séries
de preços tomando-as em pares. O teste de hipóteses que avalia as relações de cointegração entre esses índices do mercado de ações é o Dickey-Fuller (DF) e DickeyFuller Ampliados (ADF), para os resíduos obtidos a partir das diferenças entre os valores
reais e previstos das regressões lineares simples.
As estimativas do teste de hipóteses DF e ADF, para os resíduos obtidos das
regressões lineares simples, que foram calculadas a partir de cada um dos pares das
séries temporais estudadas são encontrados descritos na Tabela 3.
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Tabela 3: Teste de raiz unitária para os resíduos das regressões em pares

Sem

Com

Tendência

tendência

AD

AD

F

F

(5

(5

%)

%)

Resíduo

Decisão

s das

(H0)

relaçõe
s

DF

ADF

DF

ADF

(1)

(2)

(3)
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Pautando-se nos resultados obtidos na Tabela 3 percebe-se a existência de
relações de longo prazo, ou seja, de co-integração entre os índices de preços de ações
das Bolsas de Valores do Brasil e da Argentina, no período amostral considerado, uma
vez que se aceitou a hipótese nula de que os resíduos obtidos por meio da regressão
linear simples entre as Bolsas de Valores do Brasil e da Argentina expresso a partir da
forma funcional: It = f (Mt) são estacionários (Ibovespa em função do Merval).
Uma outra interpretação similar pode ser dada para a aceitação da hipótese nula a
respeito da estacionaridade dos resíduos entre as duas Bolsas de Valores: brasileira e
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argentina. Dado que o valor da estatística calculada do teste Dickey-Fuller (DF) e DickeyFuller Ampliado (ADF), disposta nas colunas (1) até a (4), respectivamente, foi superior,
em termos absolutos, aos valores tabelados desse mesmo teste de hipótese descritos nas
colunas (5) e (6), respectivamente, o que leva a aceitação da hipótese nula de que esses
resíduos são estacionários ou I(0).
Na Tabela 3, os testes de hipóteses “DF” e “ADF” com e sem a presença da
tendência determinística e constante, rejeitou a hipótese nula de não-estacionariedade
dos resíduos advindos da relação funcional entre os índices de ações Bovespa e Merval,
são caracterizados como estacionários ou I(0).
Após avaliar a existência de relações de co-integração entre os índices de ações
das Bolsas de Valores do Brasil e Estados Unidos, e entre os índices das Bolsas de
Valores da Argentina e dos Estados Unidos, não foram observadas quaisquer relações de
co-integração entre os índices acionários dessas bolsas.
A importância em se encontrar relações de longo prazo entre os mercados
acionários, está no fato de se analisar ou de desvendar os principais determinantes dos
fluxos de capitais (fatores de repulsão e atração de capitais), para as Bolsas de Valores
caracterizadas co-integradas, numa perspectiva longitudinal, dado que se procura
entender melhor a dinâmica dos mercados internacionais.
Cabe destacar que apesar das economias brasileira e argentina terem passado por
momentos de turbulência durante o período de 1998 a 2005 percebeu-se que nesse
período os investidores atribuíram pesos diferenciados a tais mercados, em função das
políticas macroeconômicas adotadas em cada país. E, apesar da evolução gradativa dos
seus mercados de capitais desses países, fica claro que o investidor internacional que
aplica os seus capitais de curto prazo sempre avalia as melhores oportunidades de
investimentos, numa perspectiva de obterem maiores rentabilidades. Porém, eles
analisam concomitantemente o comportamento da taxa de juros Libor, como fatores
determinantes de sua avaliação, além da percepção de que os países emergentes latinos
possam honrar os compromissos financeiros no longo prazo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES
Este trabalho teve como objetivo verificar a existência de relações de longo prazo
(co-integração) entre as Bolsas de Valores do Brasil, Argentina e Estados Unidos,
utilizando-se a metodologia de Engle e Granger (1987) durante o período compreendido
entre janeiro de 1998 a dezembro de 2005. Bem como, avaliar o nível de estacionaridade
das séries temporais referente aos índices de mercado das bolsas pesquisadas e
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mensurar o retorno e risco dos índices de mercados avaliados no mesmo período.
Os dados utilizados nesse trabalho foram coletados a partir do site do Banco
Central do Brasil

(http://www.bcb.gov.br) e do site vinculado ao portal terra

(http://www.invertia.com). Foram coletadas séries temporais mensais de fechamento das
Bolsas de Valores do Brasil, Argentina e Estados Unidos, durante o período
compreendido entre janeiro de 1998 até dezembro de 2005, perfazendo um total de 96
observações.
Analisando a tabela 1 observa-se que no ano de 2003 os índices Ibovespa e
Merval apresentaram os melhores retornos do período, apresentando as melhores taxas
de rentabilidade e baixos riscos. Por outro lado o ano mais volátil para os mesmos índices
foi o de 2005, pois apresentaram os maiores riscos do período. Já o índice Dow Jones foi
em 1998 que apresentou a maior taxa de rentabilidade e em 2000 apresentou o maior
risco, sendo portando considerado o ano de 2000 o mais volátil do período.
Pautando-se na metodologia citada anteriormente, realizaram-se testes de raízes
unitárias para as variáveis selecionadas, visando avaliar se as séries temporais eram ou
não-estacionárias. Após a realização dos testes de raízes unitárias reportados como
Dickey-Fuller (DF) e Dickey-Fuller Ampliado (ADF) e analisando a figura 1 observa-se que
em todas as três séries, existe uma tendência crescente dos preços, em nível, ou seja,
ocorrem oscilações em um mesmo intervalo de tempo, diante desses resultados pôde-se
aceitar a hipótese nula de que as séries temporais dos índices de ações estudados eram
não-estacionárias, ou seja, integradas de primeira ordem, considerando um nível de
significância estatística de 5%.
A figura 2 apresenta que as três séries temporais, após a retirada das primeiras
diferenças, passaram a ter um comportamento aleatório e, após sofrerem tal
transformação, passaram a ser caracterizadas como estacionárias ou integradas de
ordem zero ou I (0).
Observa-se na tabela 2 que as séries temporais dos preços dos índices de
mercado em análise são realmente não-estacionárias e não havendo evidências para
rejeitar a hipótese nula de presença de raiz unitária nos índices das Bolsas de Valores em
estudo se aceita H0 com um nível de significância de 5%.
Na tabela 3 observam-se os resultados auferidos para o teste de co-integração dos
resíduos obtidos a partir das regressões em pares de variáveis analisadas, os quais
revelaram a existência de relações de longo prazo (co-integração) entre os índices de
ações das Bolsas de Valores do Brasil (Ibovespa) e da Argentina (Merval). Nesse
contexto, cumpriu-se com o objetivo da pesquisa que foi o de investigar as relações de
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co-integração entre as séries temporais investigadas.
Por outro lado, não foram encontradas relações de co-integração entre os índices
de ações das Bolsas de Valores do Brasil (Ibovespa) e dos Estados Unidos (Dow Jones)
e entre a Bolsa portenha (Merval) e a dos Estados Unidos (Dow Jones).
De fato, o resultado que indica a integração entre os mercados acionários brasileiro
e argentino parece ter alguma fundamentação econômica, uma vez que as duas Bolsas
de Valores sul-americanas apresentam volumes de negociação muito próximas, mesmo
com a bolsa brasileira tendo um volume superior ao da bolsa argentina.
Recomenda-se,

para

pesquisas

futuras

sobre

este

mesmo

tema,

o

desenvolvimento de modelagens mais sofisticadas, valendo-se da técnica multivariada de
co-integração desenvolvida, por exemplo, por Johansen.
Deve-se considerar, também em estudos futuros, a existência de fenômenos de
interdependência e integração em períodos de tempo menores, explorando a idéia de que
os níveis desses efeitos podem variar ao longo do tempo.
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BRINQUEDOTECA EM ESPAÇO ESCOLAR E HOSPITALAR8
Suzete Conde da Costa 9

RESUMO

Embora a Brinquedoteca seja vista como um espaço-chave para o desenvolvimento
motor, emocional e intelectual das crianças, ainda se verifica a ausência de uma proposta
pedagógica que incorpore o lúdico como eixo do trabalho infantil. Portanto, este trabalho
de pesquisa tem o objetivo de analisar como uma Brinquedoteca pode contribuir para o
desenvolvimento educacional da criança, promovendo o acesso a brinquedos e
brincadeiras dentro de um ambiente especialmente lúdico. Para isso, procurou analisar
como a Brinquedoteca desenvolve a capacidade de concentração, de autonomia e de
solução de problemas, nos ambientes escolar e hospitalar, identificando primeiro a origem
histórica da Brinquedoteca e seu desenvolvimento na sociedade para, em seguida,
reconhecer a importância desse espaço para as crianças, apresentando contribuições e
sugestões para sua organização e implantação.
Palavras-chave: Brinquedoteca; Brinquedoteca Hospitalar; Interação.

ABSTRACT

Although ludic areas have been seen as strategic space to child’s motor, emotional and
intellectual development, the absence of a pedagogic proposal which incorporates the
ludic like an axle to child’s growth is still verified. Thus, this study aims to analyze how a
ludic space may contribute to child’s educational development by providing easy access to
toys and games in an especially playful area. By doing so, it analyzes how abilities as
concentration, autonomy and problem-solving are developed at schools and hospitals.
First, historical origin of ludic space was identified as well as its development in the
society. Secondly, the importance of this space is recognized, and suggestions to its
organization and implementation are presented.
Key-words: Ludic space, ludic space in hospitals, interaction.
8

Este texto foi extraído do Trabalho de Conclusão de Curso, realizado sob a orientação da Profª Ms. Ivana Cristina
Lima de Almeida, o artigo sob a orientação da Profª Ms Lice Helena Ferreira.
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INTRODUÇÃO

A Brinquedoteca, como espaço para brinquedos e brincadeiras, não é um assunto
recente. A sua história foi marcada por anos e anos de luta. Mas, até hoje, muitas
pessoas desconhecem o seu valor e o que realmente ela significa.
O ato de brincar, nas sociedades contemporâneas, vem sofrendo transformações
dentro e fora da escola. Para muitos especialistas, como Friedmann, o brincar está
perdendo aos poucos seu significado original:
Dentro da escola, a brincadeira integra um espaço de trabalho: a brincadeira livre passa a ser
considerada como uma atividade não-produtiva. Tais transformações, com suas vantagens e
desvantagens, não pode ser negada. Deve-se, pois, pensar em como é possível atuar para mudar
os aspectos negativos da realidade lúdica atual: a falta de espaço para brincar, a falta de tempo,
enfim, a falta de oportunidades de brincar (1998, p. 33).

A ação fundamental a ser empreendida na Brinquedoteca, portanto, é resgatar o
ato de brincar, o espaço da brincadeira na vida das crianças. Pois a brincadeira integra a
vida social, caracteriza-se por ser transmitida de forma expressiva de uma geração a
outra ou apreendida nos grupos infantis, na rua, nos parques, escolas, entre outros.
Incorporada às crianças de forma espontânea, suas regras variam de uma cultura a outra
(ou de um grupo ao outro).
Mudando-se a forma da Brinquedoteca, mas não o seu conteúdo, que se refere aos
objetivos básicos, à organização no que diz respeito aos objetos ou brinquedos, espaço,
temática, números de jogadores, em função de diferentes estímulos, interesse e
necessidades. Sendo assim, brincar é um fator essencial à saúde física, emocional e
intelectual do ser humano (FRIEDMANN,1990 p.30).
Embora a Brinquedoteca seja vista como um espaço-chave para o
desenvolvimento motor, emocional e intelectual das crianças, ainda se verifica a ausência
de uma proposta pedagógica que incorpore o lúdico como eixo do trabalho infantil.
Portanto, pela curiosidade de conhecer diversas brincadeiras e como desenvolvê-las
pedagogicamente em um espaço próprio, surgiu à idéia de analisar como uma
Brinquedoteca pode contribuir para o desenvolvimento educacional da criança.
Ou seja, como o brinquedo se torna um elemento importante para a prática do
ensino, propiciando um momento de lazer e de liberação criativa para o aluno. Através da
arte do brincar, o indivíduo amplia a sensibilidade, a percepção, a reflexão e a
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imaginação, promovendo o desenvolvimento do pensamento artístico, que caracteriza um
modo particular de dar sentido às experiências das pessoas.
Nesse sentido, cabe-nos perguntar: como a Brinquedoteca contribui para o
desenvolvimento educacional da criança? E, como o brinquedo e as brincadeiras podem
ser introduzidos na Proposta Pedagógica das escolas que atuam com crianças e
adolescentes em seus espaços?
Conhecer e analisar as possibilidades que a Brinquedoteca permite ao processo da
aprendizagem e do desenvolvimento social, emocional e criativo da criança, tornou-se,
portanto, o objetivo central desse estudo. Para isso, procurou-se analisar como a
Brinquedoteca desenvolve a capacidade de concentração, de autonomia e de solução de
problemas, nos ambientes escolar e hospitalar, identificando primeiro a origem histórica
da Brinquedoteca e seu desenvolvimento na sociedade para, em seguida, reconhecer a
importância desse espaço para as crianças, apresentando contribuições e sugestões para
sua organização e implantação.
Por isso, em termos gerais, essa pesquisa parte da hipótese de que a
Brinquedoteca, como um espaço preparado para estimular a criança a brincar, possibilita
o acesso a uma grande variedade de brinquedos, que permitem a socialização do seu
uso. Através do ato de brincar, o ser humano se torna apto a viver numa ordem social e
num mundo culturalmente simbólico.
Sendo, por estas razões, importante incorporá-la ao Projeto Pedagógico das
instituições de ensino e também das organizações que atuam diretamente com crianças e
adolescentes.
Como metodologia, optou-se por uma pesquisa bibliográfica sobre o tema para se
obter uma fundamentação mais consistente, complementada por visitas técnicas a três
instituições: uma escola da rede particular de ensino; e duas instituições sendo uma
hospitalar e a outra empresarial, que também abrigam em seu interior espaços destinados
a Brinquedoteca.

A HISTÓRIA DA BRINQUEDOTECA

Percorrendo a história da Brinquedoteca, foi possível identificar que o primeiro
modelo surgiu por volta de 1934, na cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos. Seu
surgimento se deu em decorrência da depressão econômica, quando o dono de uma loja
de brinquedos queixou-se ao diretor de uma escola municipal que as crianças estavam
roubando brinquedos e o diretor chegou à conclusão que isto estava acontecendo porque
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as crianças não tinham com o que brincar. Iniciou, então, um serviço de empréstimo de
brinquedos como um recurso comunitário.
Embora esse fato tenha ocorrido na década de 1930, foi somente na Suécia, em
1963, que a idéia de emprestar brinquedos passou a ser enfaticamente desenvolvida e
expandida. Duas professoras, mães de crianças “especiais”, fundaram a primeira Lekotek
(ludoteca10, em sueco), em Estocolmo. O objetivo, naquela época, era emprestar
brinquedos e dar orientação às famílias de “excepcionais” sobre como poderiam brincar
com os seus filhos para melhor estimulá-los.
Na Inglaterra, a partir de 1967, surgiram as Toy Libraries (“bibliotecas de
brinquedos”), um lugar onde qualquer criança podia escolher brinquedos para levar para
casa, em forma de empréstimo.
Mais tarde, por volta de 1971, a Brinquedoteca chega ao Brasil, em São Paulo, na
inauguração do Centro de Habilitação da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
– APAE –, onde foi realizada uma grande exposição de brinquedos pedagógicos com o
objetivo de mostrar aos pais de “excepcionais”, profissionais e estudantes, o que o
mercado oferecia. As pessoas interessadas nos brinquedos não sabiam onde encontrálos e os pequenos fabricantes que os produziam não tinham condições de divulgá-los. O
interesse despertado pela exposição fez com que a Brinquedoteca fosse transformada em
um Setor de Recursos Pedagógicos dentro, da APAE.
Em 1973, este setor implantou o Sistema de Rodízio de Brinquedos e Materiais
Pedagógicos, a Ludoteca. Esse sistema provocou maior valorização do uso de
brinquedos e passou a ser objeto de interesse de grande número de profissionais e
estudantes de diferentes áreas. Mesmo assim, não foi fácil convencer as pessoas de que
trabalhar com brinquedo era coisa séria.
Em 1974, houve um Congresso Internacional de Pediatria, realizado no Anhembi
(SP), que contribuiu para que este reconhecimento começasse a acontecer. Nessa
ocasião, uma equipe de pediatria da Suécia apresentou um trabalho sobre a importância
do brinquedo para a recuperação de crianças hospitalizadas e a preservação da saúde
mental das crianças. Em 1976, foi criada uma programação sobre brinquedos para um
computador instalado no Centro de Orientação sobre Brinquedos do XIV Salão da
Criança. A necessidade de criar brinquedos que atendessem a objetivos determinados fez
com que muitos brinquedos fossem criados na APAE e, em maio de 1978, foi realizada
uma exposição de brinquedos feitos com sucata.
10

LUDOTECA (vem de Ludus): é utilizada nos países de língua latina, com o mesmo significado. Porém, cada autor
utiliza livremente sua própria terminologia.
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Em 1979, a pedido do Centro Nacional de Educação Especial, do Ministério de
Educação (CENESP-MEC), foi elaborado o livro Material Pedagógico – Manual de
Utilização, publicado pelo Ministério de Educação e pela Fundação de Material Escolar
(MEC-FENAME) em 1981, em dois volumes. Neste livro, procurou-se apresentar os
brinquedos como instrumentos para enriquecer o processo de aprendizagem. Nessa
época, para muitos profissionais da área, tornou-se um desafio descobrir utilidades e
funções que inserissem o brinquedo como recurso metodológico de tecnologia
educacional.
As Brinquedotecas no Brasil começaram a surgir em maior número na década de
1980. Como toda idéia nova, apesar do encantamento que desperta, a Brinquedoteca
enfrentou dificuldades, não somente para conseguir sobreviver economicamente, mas
também para se impor como instituição reconhecida e valorizada em nível educacional.
A Brinquedoteca brasileira difere das chamadas Toy Libraries, porque não tem
como atividade principal o empréstimo de brinquedos. Aqui, a Brinquedoteca é o espaço
criado com o objetivo de proporcionar estímulos para que a criança possa brincar
livremente.
Por ser um local onde as crianças permanecem por algumas horas, é um espaço
no qual acontece uma interação educacional. As pessoas que trabalham na
Brinquedoteca, os “brinquedistas”, na maioria dos casos, possui formação profissional,
são educadores voltados para o desenvolvimento emocional, social e intelectual das
crianças.
Dentro do contexto social brasileiro, a oportunidade do brincar assumiu, através da
Brinquedoteca, características próprias, voltadas para a necessidade de melhor atender
às crianças e às famílias brasileiras. Como conseqüência deste fato, seu papel dentro do
campo da educação cresceu e hoje se pode afirmar que ela é um agente de mudança do
ponto de vista educacional.
Isto porque a Brinquedoteca tende despertar pais e educadores para uma nova
maneira de considerar a atividade infantil, provocando também alterações em escalas de
valores. A existência da Brinquedoteca passa a ser um testemunho de valorização da
atividade lúdica das crianças, pois, além de resgatar o direito à infância, desenvolve a
criatividade e a espontaneidade das crianças em um mundo voltado para a tecnologia
educacional de massa.
Em 1981, a participação do Brasil no II Congresso Internacional de Brinquedoteca
(Toy Libraries International Conference), realizado em Estocolmo, Suécia, estimulou a
vontade de estender o trabalho com brinquedos e criar espaços que propiciassem as
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atividades lúdicas de maneira mais livre e espontânea.
Assim, surgiu a Brinquedoteca da Escola Indianópolis, em São Paulo, aberta para
todas as crianças, independente da classe social. O mesmo ano foi totalmente dedicado à
divulgação da recém-criada Brinquedoteca, que se organizou mais para as brincadeiras
do que para o empréstimo de brinquedos. É importante destacar que, nesta época,
quando as crianças faziam empréstimos de brinquedos e os levavam para casa, os pais
estranhavam muito o fato de terem que ajudar a tomar conta dos brinquedos, pois as
crianças não queriam perder o direito do empréstimo.
As Brinquedotecas foram se expandindo, até que, em Natal (RN), uma professora
de excepcionais solicitou brinquedos pela rádio local e iniciou a primeira Brinquedoteca no
Nordeste, já em 1982.
Em 1984, foi criada a Associação Brasileira de Brinquedoteca (SANTOS, 1995), o
que fez crescer o movimento no Brasil. Inúmeros eventos foram realizados, começando a
surgir Brinquedotecas em diferentes estados brasileiros.

Desde então, a Associação

Brasileira tem-se mantido atuante na divulgação, no incentivo e na orientação a pessoas e
instituições.
E, em 1985, foi inaugurada a Brinquedoteca da Faculdade de Educação da
Universidade de São Paulo, fato que contribuiu muito para o reconhecimento da
importância do brinquedo no desenvolvimento infantil. Cada nova Brinquedoteca que é
aberta representa, de acordo com a Associação Brasileira (SANTOS, 1995), um espaço a
mais para o crescimento não só das crianças beneficiadas, mas, especialmente, dos
adultos que a elas se dedicam.
Uma contribuição importante para o trabalho de propagação dos ideais da
Brinquedoteca foi o projeto “Brinquedoteca Terapêutica”, desenvolvido na APAE de São
Paulo. Com infra-estrutura, foi possível criar uma grande Brinquedoteca, com uma equipe
de profissionais especialmente preparados. Iniciado em 1989, o programa continua
atendendo, até o ano de 2006, cento e vinte famílias de crianças excepcionais.
No ano de 1996, surgiu, na Pró-Reitoria de Recursos Humanos e Assuntos
Estudantis (PRHAE), da Universidade Federal do Paraná, a idéia de se criar uma
Brinquedoteca com o intuito de minimizar a distância entre os pais que trabalham na
Universidade e seus filhos; preocupando-se em oferecer às crianças um espaço de
desenvolvimento infantil, com brincadeiras assistidas, na mesma instituição em que seus
pais trabalham.
Daí em diante, as Brinquedotecas se difundiram no Brasil em hospitais, escolas e
universidades de forma particular, circulante, terapêutica ou em comunidades, levando
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estimulação para as crianças excepcionais e a pré-escola. Desde a década de 1976, têm
sido realizados Congressos Internacionais pelo mundo, especialmente na Europa, com o
objetivo de garantir o “direito da Criança ao Brinquedo”.
No início dos anos 2000, tem-se falado muito sobre a importância dos jogos e
brinquedos, reconhecidos como meios que favorecem um ambiente agradável, motivador,
planejado e enriquecido, estimulando na criança, a curiosidade, a observação, a intuição,
a atividade e contribuindo para o seu desenvolvimento.
Mas, no Brasil, diferente de outros países, a Brinquedoteca ainda é vista mais
como um espaço para brincadeiras, onde se desenvolve a criatividade e o lúdico com as
crianças, do que para empréstimo de brinquedos. E, segundo os dados da Associação
Brasileira (SANTOS, 1995), existem aproximadamente cento e oitenta Brinquedotecas, de
vários tipos e funções, funcionando no Brasil, porém em apenas algumas escolas
particulares são encontrados espaços maiores para que sejam realizadas brincadeiras
com um acompanhamento de um educador, partindo de uma Proposta Pedagógica na
qual a criança possa exercer seu papel de cidadão na sociedade. Assim, a Brinquedoteca
foi se expandindo em várias nações e com diferentes montagens.
Cada nova Brinquedoteca criada, passa a significar um espaço próprio para o
crescimento das crianças beneficiadas. A sua principal finalidade tem sido, portanto, a de
estimular a criança a brincar, possibilitando o acesso a uma grande variedade de
brinquedos, dentro de um ambiente especialmente lúdico, sendo um espaço no qual a
criança tem possibilidade de explorar, sentir, experimentar e criar.
Assim sendo, criada inicialmente para os empréstimos de brinquedos, a
Brinquedoteca se desenvolveu conforme as necessidades de cada país e, ao longo do
tempo, passou a oferecer diversos serviços, de acordo com o perfil da comunidade que
lhe deu origem. Tais características dependem do sistema de educação, dos valores
adotados e dos serviços oferecidos. Mas, independente disso, defende-se que o ambiente
de uma Brinquedoteca requer uma decoração atraente, criativa e organizada de acordo
com a faixa etária das crianças, com lugares que incentivem a brincadeira do “faz de
conta”, a dramatização, a construção, a solução de problemas, a socialização e a vontade
de brincar.
De um modo geral, estudiosos do assunto como Bergeret (1984), Compagne
(1984) e Sole (1980), defendem que a equipe da Brinquedoteca necessita de profissionais
com uma boa formação prática e teórica, com conhecimento de técnicas de animação
lúdica, de jogos, brinquedos e brincadeiras e, sobretudo, com suficiente clareza do seu
papel junto à criança, no seu contexto.
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Em cada Brinquedoteca, no entanto, os recursos utilizados variam muito, desde
brinquedos sofisticados até os doados pela comunidade ou por empresas. Muitas
Brinquedotecas também dispõem de uma oficina de sucata, onde os alunos fabricam seu
próprio brinquedo com materiais reciclados. É importante ressaltar que a idéia
fundamental é a de constituir a Brinquedoteca como um espaço de recreação que propicie
a interação e a troca entre a criança e o adulto, a possibilidade de desenvolver a
expressão artística e a descoberta de novos significados lúdicos.
Autores como Compagne (1984) defendem que a recreação ou animação cultural
não precisa depender de uma única pessoa, mas abrir possibilidades para trazerem ao
espaço da Brinquedoteca outras experiências. Por exemplo, através de oficinas
pedagógicas, o brinquedo se torna um elemento importante para a prática do ensino
como um momento de lazer e de liberação criativa para o aluno. Ou seja, ao disponibilizar
materiais de jogos e oferecer espaços para brincar, a criança tem a oportunidade de
escolher o seu próprio brinquedo ou emprestá-lo.

A FUNÇÃO PEDAGÓGICA DA BRINQUEDOTECA

No século XX, a Psicologia genética mostrou que o conhecimento é concebido
como resultante de uma construção contínua. E foi a psicologia genética de Piaget (1976)
que, na conduta humana, duas funções se apresentam intimamente relacionadas, embora
distintas: a afetiva, aspecto energético da ação, pois favorece as energias que mobilizam
o indivíduo a agir; e a cognitiva que se refere às formas de estruturação e organização da
conduta, as quais determinam o modo como o indivíduo vai se relacionar com o ambiente.
Esta forma de relacionamento com o ambiente, apresenta dois aspectos diferentes:
o pensamento figurativo, que deriva das percepções, imitações e imagens mentais e lida
com a seqüência de estados tal como aparece aos sentidos; e a configuração estática do
conhecimento dos objetos e acontecimentos, tal como é percebida pelos sentidos. Esses
aspectos englobam três tipos de conhecimento: a percepção, a imitação e a imagem
mental.
O pensamento operativo age sobre os objetos e acontecimentos, transformandoos, construindo-os e reconstruindo-os mentalmente. É o produto das percepções
(figurativo) e da inteligência (esquemas), das transformações dos estados que resultam
das ações das crianças. É a organização, consolidação e integração do conhecimento
figurativo, que resulta em mudanças nos esquemas e está conseqüentemente ligado ao
processo de assimilação e acomodação. O desenvolvimento intelectual pode ser
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caracterizado como o crescimento do conhecimento operativo porque vai se ampliando e
progredindo cada vez mais. Abrange três formas de conhecimento: as ações sensóriomotoras, as ações interiorizadas e as operações mentais.
Esses dois conhecimentos estão funcionalmente ligados, porque o conhecimento
figurativo fornece elementos que constituem a matéria-prima para que o conhecimento
operativo se realize, e as transformações no conhecimento operativo acarretam
mudanças no conhecimento figurativo posterior. Assim sendo, a formação do
conhecimento figurativo depende da atividade operativa do sujeito, transformando-se em
função dela. Mas também o pensamento operativo se realiza e se desenvolve a partir das
informações figurativas.
Essa distinção demonstra que as percepções não são fontes diretas do
conhecimento. Elas apenas fornecem informações que permitem a elaboração do
conhecimento. Isso significa que o conhecimento não deriva diretamente de fatores
perceptivos, mas sim da atividade do indivíduo como um todo. Existe uma relação estreita
entre conhecimento e percepção, embora não seja uma relação direta. O verdadeiro
conhecimento é construído a partir da atividade operativa, através da qual o indivíduo
assimila os objetos e acontecimentos, incorporando-os a seus esquemas mentais e
acomodando, em seguida, esses esquemas à realidade.
Portanto, não basta apenas apresentar recursos audiovisuais que só produzem
informações figurativas. É preciso que o aluno trabalhe com essas informações,
desencadeando a atividade operativa. E esta questão interessa de perto a esse trabalho,
visto que a brinquedoteca constitui-se no espaço para a realização de experiências e
atividades que promovam o desenvolvimento do pensamento figurativo.
Para Jean PIAGET (1976), o criador desta abordagem científica do conhecimento,
existem duas formas de conhecimento que estão funcionalmente ligados, porque para
construir o conhecimento físico - pensamento figurativo que se baseia na configuração
estática dos objetos e acontecimentos quando o sujeito explora os objetos, derivando as
percepções, imitações e imagens mentais - é necessário a existência de uma estrutura
lógico-matemática - pensamento operativo que age sobre os objetos e acontecimentos,
transformando-os, construindo-os e reconstruindo-os mentalmente, estabelecendo novas
relações com os objetos - de modo a colocar novas observações em relação com o
conhecimento que já existe. Portanto, concebe o conhecimento como um processo ativo,
em permanente transformação, resultante da ação entre sujeito e objeto, não sendo
possível separá-los.
Essa distinção que Piaget (1983) faz entre os aspectos figurativo e operativo do
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conhecimento é importante porque demonstra que as percepções não são as fontes
diretas do conhecimento, fornecendo apenas informações que permitem a elaboração do
conhecimento.
Esse enfoque trouxe para a questão pedagógica aspectos relevantes,
principalmente no que diz respeito à maneira como entender as relações entre
desenvolvimento e aprendizagem, à importância da relação interpessoal nesse processo,
à relação entre cultura e educação e ao papel da ação educativa ajustada às situações de
aprendizagem e às características da atividade mental construtiva do aluno em cada
momento de sua escolaridade. Pois, durante o processo ensino-aprendizagem não basta
apresentar aos alunos apenas percepções que produzem informações figurativas sobre o
estado dos objetos, é preciso que o aluno trabalhe essas informações obtidas pelos
sentidos através da sua atividade operativa, de forma a agir sobre os objetos,
transformando-os e reconstruindo-os mentalmente.
Piaget (1983) realça também a importância do meio como estímulo, pois o sujeito
apreende o mundo através das suas estruturas cognitivas. Como estas não são inatas
(apenas é inata a necessidade de adequação ao meio), mas formadas a partir da
atividade do sujeito em contato com o meio, o processo do conhecimento é o processo de
construção das estruturas que vão se instalando no cérebro e reorganizando o
pensamento:
O conhecimento é um processo assente na capacidade humana de reagir
e interagir com o seu meio - de mexer, de manipular, de transformar etc.
Mesmo as operações mais abstratas e formais do pensamento, resultam
de uma capacidade de auto-organização progressiva do psiquismo
humano que evolui do simples para o complexo: para uma criança, certas
operações lógicas dos adultos não são evidentes, o que significa que
devemos procurar uma espécie de "pré-história” da lógica na história do
desenvolvimento individual da criança (PIAGET, 1983 p. 72).

O estudo deste processo constitutivo das nossas capacidades cognitivas,
conduziu Piaget a descobrir que o desenvolvimento dá-se por degraus sucessivos, por
estágios e por períodos, que se caracterizam em função das capacidades de que um
indivíduo dispõe para a apreensão e organização da realidade e pelo aparecimento de
novas estruturas que representam formas de equilíbrio cada vez mais estáveis, tendo
PIAGET (1976) distinguido quatro grandes estágios neste desenvolvimento.
O primeiro deles é o estágio sensório-motor que vai do nascimento até cerca dos
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18 meses e precede a linguagem. Nessa fase do desenvolvimento, o campo da
inteligência da criança aplica-se a situações e ações concretas. Trata-se do período em
que há o desenvolvimento inicial das coordenações e relações de ordem entre ações, e
também o período da diferenciação entre os objetos e o próprio corpo.
O segundo, o estágio pré-operatório que começa com a linguagem e prolonga-se
até cerca dos 7 anos. Fase em que as crianças reproduzem imagens mentais. Elas usam
um pensamento intuitivo que se expressa numa linguagem comunicativa, mas egocêntrica
porque o pensamento delas está centrado nelas mesmas.
No estágio das operações concretas, que vai dos 7 aos 12 anos, a criança é capaz
de raciocinar sobre objetos manipuláveis (como os objetos da brinquedoteca) e são
capazes de aceitar o ponto de vista do outro, levando em conta mais de uma perspectiva.
Podem representar transformações, assim como situações estáticas, e têm capacidade
de classificação, agrupamento, reversibilidade e conseguem realizar atividades concretas,
que não exigem abstração.
E no estágio das operações formais, dos 12 anos até a vida adulta, realiza-se a
fase de transição para o modo adulto de pensar. É durante essa fase que se forma a
capacidade de raciocinar sobre hipóteses e idéias abstratas. Nesse momento, a
linguagem tem um papel fundamental, porque serve de suporte conceitual.
Observa-se que estes estágios são caracterizados precisamente pela ordem de
sucessão fixa e constante, não podendo atribuir uma data cronologicamente exata, e que
nela intervêm fatores diversos, tais como a hereditariedade, a experiência, a cultura e a
educação.
Pela hereditariedade, Piaget (1976) entende aquilo que o indivíduo herda e que
amadurece em contato com o meio ambiente, ou seja, uma série de estruturas biológicas
que favorecem o aparecimento das estruturas mentais. Como conseqüência, pode-se
inferir que a qualidade da estimulação interferirá no processo de desenvolvimento da
inteligência e no tempo que transcorre enquanto o organismo vai adquirindo condições
para construir determinadas estruturas.
A adaptação possibilita ao indivíduo responder aos desafios do ambiente físico e
social. Dois processos compõem a adaptação: assimilação, que é o processo cognitivo de
incorporar novos conhecimentos do meio externo em uma estrutura mental já formada.
Esse processo de captar o ambiente e de organizá-lo, possibilita a ampliação dos
esquemas já existentes; e acomodação, processo que implica a modificação de estruturas
já desenvolvidas, em função das particularidades do conhecimento ou do objeto novo que
será assimilado para resolver uma nova situação. O indivíduo poderá criar um novo
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esquema que absorva o novo conhecimento ou objeto, ou poderá adaptar um esquema
existente para que o novo conhecimento possa ser incluído nele.

A

BRINQUEDOTECA

NO

ESPAÇO

ESCOLAR

E

HOSPITALAR:

ALGUMAS

EXPERIÊNCIAS ADOTADAS EM CURITIBA
No sentido de verificar algumas das experiências de implementação de
Brinquedoteca na cidade de Curitiba, foram realizadas algumas visitas a três instituições:
uma escola da rede privada de ensino que mantém, na estrutura de sua Cidade Mirim,
uma Brinquedoteca; e duas instituições, sendo uma hospitalar e a outra empresarial, que
também abrigam em seu interior espaços destinados à Brinquedoteca.

RELATO DE CAMPO DE VISITA À ESCOLA “X”

No dia 26 de setembro de 2006, foi realizada uma visita à Brinquedoteca da Cidade
Mirim de uma escola da rede particular de ensino de Curitiba, cuja fundação data de
1934.
Na Escola “X”, a Brinquedoteca está articulada ao seu “Projeto de Educação e
Cidadania”, voltado para a pré-escola até a 4ª série do ensino fundamental. Sendo assim,
além do espaço criado para a Brinquedoteca, existe uma série de prédios e atividades de
cunho cidadão e ético que se inserem no plano de ação pedagógico das séries citadas.
Em primeiro lugar, a cidade Mirim da Escola “X” é um projeto especial de uma
minicidade composta por um Pólo político formado por Prefeitura, Câmara de vereadores
e Fórum, desenvolvido “para despertar a consciência política das crianças”, segundo a
exposição da pedagoga responsável pelo funcionamento do espaço. Neste setor, os
alunos vão elaborar leis, planejar e administrar a cidade.
Faz parte também da estrutura, o “Pólo de serviços” criado para desenvolver a
consciência monetária, o respeito à diversidade profissional, a responsabilidade
empreendedora e o entendimento de leis trabalhistas e demais direitos e deveres do
cidadão. Sua estrutura conta com banco, centro comercial e posto de saúde.
O terceiro “Pólo envolve a cultura”. Para isso, conta com diversos espaços
exclusivos voltados ao desenvolvimento da linguagem, da arte e de valores que formam
as culturas. São eles: casa da família, centro cultural, biblioteca, brinquedoteca e centro
de comunicação.
E no quarto Pólo, o ambiental, as crianças assumem desde cedo sua
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responsabilidade de preservação da natureza e desenvolvem o respeito a todos os seres
vivos. Sua estrutura conta com casa do bosque e horta.

RELATO DE VISITA À VILA DA CIDADANIA DA REDE ESCOLAR “Y”

A Vila da Cidadania que abriga a segunda Brinquedoteca visitada, é uma parceria
de uma empresa com a Prefeitura de Piraquara. Projetada para atender 10.800 crianças
do município, com idade 7 a 10 anos, cursando o Ensino Fundamental, da 1ª à 4ª séries.
O Projeto prevê, no turno escolar e sob a supervisão de educadores, o
atendimento aos estudantes matriculados da primeira a quarta séries da rede municipal
de ensino, com a interação de maneira lúdica e divertida entre si e com a comunidade em
que vivem, no sentido do espaço da Brinquedoteca valorizar a compreensão, a iniciativa e
a formação humana para transformar a sociedade.

1. RELATO DE VISITA AO HOSPITAL “A”
O espaço destinado a atender crianças internadas no Hospital “A”, da rede pública estadual do
Paraná, está diretamente vinculado ao Setor de Pedagogia Hospitalar da instituição. A visão humanística
que ele procura enfatizar na sua prática, busca o atendimento às necessidades físicas, psíquicas e sociais
do ser integral. O pedagogo, ao promover experiências dentro de um hospital – brincar, pensar, criar, trocar
– estimula, pelos objetivos da instituição, o desenvolvimento da criança que não deve ser interrompido em
função de uma hospitalização.

SUGESTÕES PARA IMPLANTAÇÃO DE BRINQUEDOTECAS
As Brinquedotecas podem ser criadas em vários lugares, atender diversos públicos e
prestar serviços diferenciados à criança em creches, escolas, hospitais, parques, centros
culturais, bibliotecas, clubes, hotéis, conjuntos residenciais, condomínio, associações de
bairro, paróquias, empresas da região ou ônibus circulantes.
No processo de escolha da região onde implantar a Brinquedoteca é importante que
sejam colhidas informações sobre a comunidade da qual ela possivelmente virá a fazer
parte. Além disso, investigar se existe a possibilidade das outras instituições locais se
interessam pelos serviços da futura Brinquedoteca ou virem a se tornar colaboradoras no
Projeto.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Cada uma das Brinquedotecas visitadas neste trabalho de pesquisa responde às
necessidades impostas pelo desenvolvimento das instituições sociais, educacionais e
culturais.
A Brinquedoteca Escolar, apesar de existirem poucas, abre um espaço para a
criança ter autonomia e integração social, ainda possibilitando o surgimento de um
cidadão crítico e consciente de seus atos, que possa expressar livremente suas idéias.
Em algumas escolas públicas não se encontra uma Brinquedoteca, mas sim uma sala de
teatro, jogos ou leitura. Se as escolas dependem do governo e do apoio da comunidade,
dependem também da mentalidade de seus educadores para possibilitar o ato de brincar
como desenvolvimento importante para a educação.
A Brinquedoteca Hospitalar, diferente da escolar, apresenta mais espaços para a
criança internada no hospital, em virtude também da determinação legal. Embora existam
especificidades no trabalho de cada tipo de Brinquedoteca, observou-se que, em todos os
casos, ela pode ser um espaço destinado ao trabalho em equipe, encontro e socialização,
desenvolvimento da criança, expressão da linguagem infantil e brincadeiras de todas as
idades.
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DESENVOLVIMENTO DE UM SOFTWARE PARA O ENSINO DE MÚSICA
Á DEFICIENTES AUDITIVOS
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RESUMO

A deficiência auditiva, em seus diversos graus, afeta 10% da população mundial,
segundo dados da OMS (Organização Mundial de Saúde). Buscando estimular o
desenvolvimento de estratégias sócio-pedagógicas que minimizem as seqüelas desta
deficiência, pesquisadores encontraram a música como resposta. Assim, o trabalho
apresenta o InfoMusic, que é um software que auxilia no processo de ensinoaprendizagem de música para deficientes auditivos.
Palavras-chave: software; deficientes auditivos; auxílio; musicoterapia.

ABSTRACT

Deafness, in its varied levels, affects 10% of global population according to WHO (World
Health Organization) data. In an attempt of boosting the development of socio-pedagogic
strategies capable of minimizing the sequels of this impairment, researchers have found
music as the answer. Thus, this work presents InfoMusic, which is a software program that
supports the teaching-learning music process to the hearing-impaired.
Key-Words: software, hearing-impaired, support, music therapy
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INTRODUÇÃO

A deficiência auditiva, em seus diversos graus, afeta 10% da população mundial,
segundo dados da OMS (Organização Mundial de Saúde). Nos países desenvolvidos, 1
em cada 1000 habitantes é surdo. Nos subdesenvolvidos, o número cresce para 4 em
cada 1000. Esse aumento é conseqüência da falta de políticas primárias. Enquanto essa
prevenção não é posta em prática em nosso país, educadores buscam estimular o
desenvolvimento de estratégias sócio-pedagógicas que minimizem as seqüelas desta
deficiência. [1]
Uma destas estratégias é através da utilização da música como instrumento de
aprendizagem e de integração de deficientes auditivos. Para alguns, pode parecer
impossível, mas os surdos são capazes de sentir vibrações musicais e de perceber a
intensidade do som. “A utilização da música também melhora o desenvolvimento da
linguagem e o ritmo da voz. E é uma ótima forma de aumentar a auto-estima do surdo",
afirma Paulo Porto, otorrinolaringologista e coordenador do serviço de implantes
cocleares do HC da Unicamp. [2]
"Ainda há um certo receio das pessoas em trabalhar a surdez por meio da
música.", disse o músico profissional Armando Fernandes Bugalho Filho. Ele acompanhou
os efeitos da música em pacientes surdos que foram monitorados por eletrodos e
eletroencefalograma. "Tocamos os instrumentos sem que os pacientes vissem os
aparelhos. O cérebro registrou o estímulo sonoro de acordo com a intensidade do som,
assim como ocorre com pessoas que ouvem normalmente", explicou. Para Bugalho, a
confirmação da atividade cerebral nos surdos foi fundamental para o desenvolvimento de
novas estratégias de atuação entre o músico terapeuta e o surdo. "Além de ser eficiente,
a música eleva a auto-estima e faz com que o deficiente auditivo perca o medo de se
expressar."
Existem alguns benefícios que podem ser obtidos por um deficiente auditivo com
seu desenvolvimento musical, como: [3]
b) Conhecer e entender sobre surdez;
c) Desenvolver a capacidade sensorial, física e auditiva;
d) Instigar a socialização através da convivência com a diversidade humana;
e) Estimular a sensibilidade do aluno;
f)

Promover um bom entrosamento interdisciplinar;

g) Proporcionar e incentivar nas apresentações públicas;
h) Incentivar o envolvimento familiar;
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i)

Respeitar a potencialidade do aluno;

j)

Fazer da música um compromisso com a vida;

k) Desenvolver atividade de concentração;
l)

Treinar a coordenação motora;

m) Desenvolver e vivenciar a percepção sonora.

Baseado em todos os benefícios e vantagens alcançados com a utilização da
música como estratégia sócio-pedagógicas, este trabalho apresenta o software InfoMusic,
que é um software desenvolvido como Trabalho de Conclusão de Curso de Sistemas de
Informação, que visa ser uma ferramenta para auxílio no aprendizado da música pelos
deficientes auditivos.

JUSTIFICATIVA

Atualmente no Brasil, não existem programas para o ensino da música traduzidos
para o português e nem voltados para escolas e público com deficiência auditiva. Muitos
dos programas que se encontram nos estúdios de som são comprados de outros países
onde são mais avançados em teoria musical como Estados Unidos, França e Inglaterra.
As escolas de música também não utilizam ou disponibilizam para treinamento em
casa um sistema de ensino informatizado, pois os programas atuais estão em outro
idioma e na grande maioria das vezes possui um custo elevado. Assim, os alunos são
forçados a aprender mecanicamente, sem a ajuda de um software de auxílio para facilitar
o aprendizado, o que acaba acarretando em uma alta taxa de desistência.

O APRENDIZADO DE MÚSICA POR DEFICIENTES AUDITIVOS [3]

Para ensinar um surdo é preciso primeiro, entender sobre surdez, reconhecer os
diversos graus desta deficiência que previamente devem ser avaliados por uma
fonoaudióloga através de testes de audiometria e também dominar as principais e
específicas filosofias educacionais desta área, ou seja, oralismo, comunicação total ou
bilingüismo. Sempre deve ser levado em consideração que as dificuldades de aprender a
tocar um instrumento são principalmente à falta de acompanhamento de ritmo de
velocidade e de acordes.

Outro ponto fundamental da participação do surdo na aula de música é o uso de
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prótese auditiva, que ajuda muito na compreensão e no entendimento da aprendizagem
musical.
Ao explorar as potencialidades de quem não pode ouvir o som de uma música, não
se deve esquecer das sensações que nascem das informações recebidas pelas vias não
auditivas, ou seja, as vibrações sentidas no corpo, dependendo da sensibilidade
desenvolvida por cada discente especial, pois esta é uma característica individual.
As informações transmitidas ao cérebro do surdo se adaptam para "sentir". A
música permite a percepção de ritmo e suas variações, portanto há uma relação entre a
música e o corpo, onde o deficiente auditivo é levado a entender e dominar o que "ouve"
com seus sentidos remanescentes, aprendendo a estabelecer um tempo, mantê-lo e
variá-lo enquanto o executa no teclado, conforme o que sua percepção sensorial o
permite "ouvir".

ESTADO DA ARTE

Dentre os principais softwares disponíveis atualmente no mercado para o ensino
de música temos:

EAR MASTER

Este programa foi inspirado por Hans Jakobsen e produzido pela MIDITEC, tendo
seu desenvolvimento iniciado em 1994 na Dinamarca, como principal objetivo de treinar o
ouvido para percepção musical. [4]

As funções do Ear Master baseiam-se com treinamentos em intervalos, melodias e
ritmos. Também apresenta uma estatística de resultados de cada treinamento em
porcentagens.

A Figura 1 ilustra a tela de identificação de intervalos do programa. Sua utilização é
gratuita por 45 dias. Após esse período, deve ser comprado.
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Figura 1 – Tela do Programa Ear Master

Um problema detectado no Ear Master é que este não possui conexão com
instrumentos musicais através do cabo MIDI – Musical Instrument Digital Interface
(Interface Digital para Instrumentos Musicais). A não existência desta conexão impede a
troca de informações entre o instrumento musical e o software.

GUITAR PRO

A primeira versão do software foi iniciada em 1997. O Guitar Pro possui um editor
de tablatura para violão, banjo e baixo. Esta é uma ferramenta que ajuda a melhorar a
habilidade em tocar, escrever e compor músicas. [5]

Suas funções baseiam-se na impressão, importação e exportação de músicas.
Além dessas funções, possui um esquematizador de cordas, um mitrômetro e um
afinador. A Figura 2 ilustra a tela do programa com a tablatura de uma música. Pode-se
utilizar o Guitar Pro por 15 dias gratuitamente. Após esses 15 dias, o software deve ser
comprado.
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Figura 2 – Tela do Programa Guitar Pro

Um problema detectado no Guitar Pro é que o aplicativo não possui uma biblioteca
de acordes para que o aluno possa consultar, não possuindo também um álbum de
músicas para que o aluno possa escolher a música desejada para treinamento.

D’ACCORD MUSIC SOFTWARE

Este sistema começou a ser desenvolvido em meados do ano 2000 em uma
empresa de Recife, empresa esta ligada ao Centro de Informática da Universidade
Federal de Pernambuco. Essa ferramenta é destinada ao ensino de ter instrumentos
musicais: violão, teclado e bateria [6].

O D’Accord Music possui a proteção aos direitos autorais dos compositores
controladas pela ABEM – Associação Brasileira de Educação Musical e pela ABER –
Associação Brasileira de Editoras Reunidas. O aplicativo também possui acordes para
violão, guitarra e teclado, permitindo a criação e personalização de partituras e a
impressão das mesmas. A Figura 3 ilustra a tela principal do D’Accord Music para o
violão, enquanto a Figura 4, mostra a tela principal do aplicativo para um teclado.
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Figura 3- Tela principal do D’Accord Music para o violão

Figura 4- Tela principal do D’Accord Music para o teclado

Um problema detectado no D’Accord Music é que este não possui conexão com
instrumentos musicais através do cabo MIDI.

O SOFTWARE DESENVOLVIDO - INFOMUSIC

Tendo como base a avaliação dos softwares existentes no mercado, avaliação esta
que permitiu o levantamento dos seus problemas, este trabalho resultou em um aplicativo
que implementa as funções não encontradas no Guitar Pro e no Ear Master, funções que:
1. permitem que o InfoMusic receba sons tocados por alunos em
instrumentos musicais através do cabo MIDI, identificando-os e
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comparando-os com a música executada para que uma avaliação de
desempenho possa ser realizada e disponibilizada ao usuário do
software.
2. possibilitam a criação de acordes para telado e violão para que estes
possam ser consultados e visualizados pelo usuário;
3. permitem a criação de tarefas baseadas em níveis de conhecimentos
dos aluno, tarefas estas que podem ser executadas durante a aula ou
em casa, para prática do aluno.

UTILIZAÇÃO DO INFOMUSIC

O aplicativo desenvolvido oferece acesso restrito a três tipos de usuários:
administrador, caso o aplicativo seja utilizado em uma escola, professor e aluno, como
mostrado na Figura 5.

Figura 5 – Tela para escolha do tipo de usuário

Após a seleção de tipo de usuário, o código do operador e sua senha é solicitada
para que o usuário possa utilizar o sistema, como mostrado na Figura 6.

Figura 6 – Tela de login

Após o login, é disponibilizada uma tela principal, de acordo com o tipo de usuário
que está utilizando o sistema.
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ADMINISTRADOR DO SISTEMA

O operador administrativo do InfoMusic interage com o sistema escolhendo uma
das funções apresentadas na Figura 7. Essas funções incluem o cadastro e a alteração
de Professores, Alunos, Operadores e Músicas, além da exclusão de Professores e
Alunos.

Figura 7- Tela apresentada ao Administrador do InfoMusic

O administrador do sistema também possui acesso a um conjunto de relatórios.

PROFESSOR

O professor interage com InfoMusic escolhendo uma das opções apresentadas na
Figura 8.

Figura 8 - Tela apresentada ao Professor do InfoMusic

As funções para o professor incluem a manutenção de Tarefas e os resultados dos
treinamentos obtidos pelos alunos.
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ALUNO

A tela disponibilizada ao Aluno para treinamento é demonstrada abaixo. Nesta tela,
há campos que indicam o Número da Tarefa, o Nome da Música e o seu Tempo. São
disponibilizadas também opções de integração com o instrumento musical através de
conexão MIDI.

Figura 9 - Tela apresentada ao Aluno do InfoMusic

A letra da música também é disponibilizada para que o aluno possa acompanhar a
execução da lista. O próximo acorde da música também é disponibilizado, na parte
inferior da tela. Um outro recurso utilizado para facilitar o aprendizado é o metrônomo, que
ajuda o aluno a determinar o ritmo da música tocada.

CONCLUSÃO

São vários os benefícios do ensino de música a pessoas com deficiência auditiva.
Objetivando facilitar o processo de aprendizado por parte do aluno e auxiliar o professor
nesta tarefa, o trabalho apresentou o desenvolvimento do software InfoMusic.
O software desenvolvido apresenta funcionalidades que permitem o gerenciamento
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de aulas a serem ministradas pelo professor, e o acompanhamento do desempenho do
aluno durante a prática de treinamento, treinamento este que pode ser realizado em um
instrumento musical real conectado ao computador via um cabo MIDI.
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KIERKEGAARD E A EXISTÊNCIA DO INDIVÍDUO
(além da Ironia e da Angústia)

12

Syane Brandão Caribé Rovella

RESUMO
Todas as referências a Soren Kierkegaard, filósofo dinamarquês e precursor do
Existencialismo, estão relacionadas com os conceitos de “angústia”, “ironia” ou “conflito
religioso” - de fato são temas da vida e da obra deste autor -porém, Kierkegaard em suas
obras, também antecipa o grande mal-estar da contemporaneidade, demonstrando a
urgência em recuperar e entender o indivíduo em sua singularidade. Uma vez que para
ele, os homens devem ser levados à consciência de sua individualidade, estabelecendo
relações com a sociedade. O artigo analisa o pensamento deste filósofo sob a ótica da
ética existencial, necessárias para as esferas de compreensão da vida, a partir das
escolhas feitas pelos indivíduos.
Palavras-chave: Singularidade, Ética, Cultura midiática, Existência e Escolha.

ABSTRACT

All references to Soren Kierkegaard, a Danish philosopher and precursor of
Existentialism, are related to the concepts of “anguish”, “irony” and “religious conflict”, they
are in fact themes of this author’s life and work. However, Kierkegaard, in his literary
compositions, anticipates the great uneasiness of the contemporary times, demonstrating
the urgency of recovering and understanding the individual in his singularity, considering
his opinion that human beings must be taken to the consciousness of their singularity by
establishing relations with their society. The article analyses the author’s thoughts
regarding the existential ethics necessary to fully comprehend the life from the starting
point of the individuals’ choices.
Key Words: Singularity, Ethics, Mass Culture, Existence, Choice.
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INTRODUÇÃO

Soren Kierkegaard, em suas obras, tratou basicamente dos conceitos de
“angústia”, “ironia” ou “conflito religioso” - temas da sua própria vida - porém, o autor
também antecipa o grande mal-estar da contemporaneidade, demonstrando a urgência de
se recuperar e entender o indivíduo em sua singularidade. Uma vez que para ele, os
homens devem ser levados à consciência de sua individualidade, estabelecendo relações
com a sociedade, espaço das possibilidades ético-existenciais; tema mais que atual, no
que hoje se conhece como cultura midiática , que está centrada na esfera estética do
prazer imediato, na velocidade das imagens, que acaba por desobrigar o homem a pensar
no todo e a pensar em si mesmo e em sua existência. O que Kant ( ), chamaria de
“constrangimento interior ou autocoerção”.
O objetivo é demonstrar a atualidade do pensamento de Kierkegaard no âmbito da
filosofia da cultura, aplicado à teoria da estética dos meios de comunicação, onde se
busca o significado da existência do indivíduo em sua singularidade, que Kiekegaard
inicia, refutando o axioma hegeliano13 de que o exterior é o interior e que o interior é o
exterior.
Assim que, o significado da existência do indivíduo em sua singularidade, é
analisado aqui, em um paradigma hermenêutico, ou seja, no modo em como o indivíduo
compreende a vida. O que Kierkegaard define como teoria dos modos de conformação da
existência humana, das atitudes vitais primordiais, das possibilidades existenciais e de
sua hierarquia. Estes modos de conformação da existência humana são representados
por três esferas ou estágios: a Estética, a Ética e a Religiosa.
A esfera estética é a esfera da imediatez. O estético em Kierkegaard tem uma
significação muito mais ampla que a sensibilidade grega, no sentido de aisthesis como
gosto pela beleza em geral. Kierkegaard recuperará esta categoria pragmática, como um
dos conteúdos desta esfera. Nesta linha, a esfera estética descreve o modelo da
existência baseada na imediatez, sem interioridade, na qual o homem é pura
espontaneidade, voltado ao mundo das sensações, na linha do prazer sensual e do
erotismo. Compreender o mundo em termos estéticos é uma reflexão em torno da vida
fechada em um ideal de prazer sensual e nos valores do finito e da temporalidade.

13

Georg Wilhelm Friedrich Hegel foi um dos mais influentes filósofos alemães do século 19. Escreveu
sobre psicologia, direito, história, arte e religião.
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A figura simbólica utilizada para representar esta esfera é a do “Sedutor”, que atua
mediante a idealização e transfigurações de suas conquistas; cada uma delas é um
absoluto e assim, seu gozo, é um gozo absoluto, sem outra ânsia que não seja o desfrute
total, cada realidade concreta da qual desfruta, o esteta converte em absoluto.
Todo o “Diário de um Sedutor” (Kierkegaard, 1857), é precisamente, a
reconsideração psicológica da vivência estética e do desgaste do conceito da Sedução,
que não mais será entendida como um desvio ou devaneio e sim, como “condução”. A
atitude estética, como as outras, é uma possibilidade de viver todos os aspectos da vida,
ou seja, uma alternativa.
O Ético e o Religioso são categorias autenticamente existenciais, as quais apontam
à conceitos filosóficos primordiais, como: indivíduo único, liberdade e transcendência. A
esfera ética é entendida como uma forma de vida ou concepção de vida. É a esfera da
realização do ser humano; uma esfera que se constitui através do cenário em qual se
expressam as tensões entre uma moralidade objetiva, entendida como um conjunto de
normas gerais e impessoais que regulam os costumes humanos na esfera social; o que
segundo Kierkegaard, faz com que o indivíduo se veja exposto a pergunta em torno do
“quê” se deve fazer e “como” se fazer, ou seja, é quando o indivíduo se vê diante da
necessidade de decidir e atuar por si mesmo.
Frente ao homem do imediato, da exterioridade e particularidades, a esfera ética
vai ser representada pelo homem da eleição definitiva, da interior e pessoal, da
estabilidade; sendo sua figura simbólica a do “marido”. O ético faz uma dupla eleição
definitiva, em primeiro lugar, ele elege a si mesmo, opta pelo seu ser e rompe a atadura
com o exterior imediato, buscando sua autenticidade. Em segundo lugar, de si mesmo,
elege de maneira estável, reflexiva e meditada, instaurando assim a noção de
responsabilidade. Claro, que o tempo será seu inimigo pela possibilidade de romper com
a sua eleição, porém, também é um aliado, como condição exigida para que a eleição
possa se realizar de modo estável e duradouro. Elegendo com intenção definitiva, o
existente se impõe o dever e a obrigação, instaurando assim, a ética, ou seja, ele se
obriga a respeitar o elegido e respeitá-lo como absoluto.
Aparece assim, a consciência como verdade e responsabilidade que reclama o
cumprimento do dever; este dever não vem do exterior, mas do interior, nasce da própria
intenção de haver eleito algo como definitivo. Com isto, o homem ético se elege como
único ao possuir em seu interior, os motivos de sua eleição.
Assim, estudo dos modos de compreensão da vida em termos estéticos e éticos,
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propostos por Kierkegaard, estão estruturados desde o estudo do indivíduo - dos seus
valores e recursos conceituais - e sua relação dialética com a sociedade da qual forma
parte. É dizer que, Kierkegaard fala de uma dialética existencial, se referindo à relação
que o indivíduo estabelece com o universo fenomenológico dos conceitos dos quais pode
se autodefinir.
Este movimento dialético é potencialmente subjetivo, suscetível de afetar e
modificar qualitativamente o âmbito da subjetividade. Esta concepção dialética expressa
adequadamente, a ambigüidade existencial a qual o indivíduo está constantemente
obrigado a eleger, sem garantias, uma vez que a realidade não pode colaborar na
edificação da interioridade. Assim, corresponde ao indivíduo, o fazer-se consciente das
possibilidades ético-existenciais da realidade, pondo-se, diante de si mesmo e da vida de
uma maneira responsável.
Todas as esferas da existência estão confinadas entre si, pois a história da vida
individual, segundo Kierkegaard , caminha em um constante movimento de situação a
situação; e toda situação aparece por meio de um “salto”, este salto é um processo
progressivo da existência. Entre um e outro, se mantém uma relação dialética. Todas as
esferas estão vinculadas pelas categorias dialéticas da Sedução, da Paixão e do Amor.
Assim, podemos afirmar que todo homem deve estar esteticamente formado para se
colocar eticamente diante de si, da sociedade e em seguida de Deus.

KIERKEGAARD E O INDIVÍDUO

Para Kierkegaard, o indivíduo e a sociedade se encontram em uma relação de
interação, onde uma reflete ou influi no caráter da outra. A primazia da paixão ou da
reflexão nos indivíduos é um índice do perfil da sociedade.
Este “sentido novo” da existência é entender e resgatar a subjetividade humana
como princípio a partir do qual o homem se identifica como sujeito responsável da ação e
do pensamento. A preocupação por encontrar no sujeito humano a chave da
compreensão do mundo se tipifica em Kierkegaard, através da redução de todo universal
a realidade do particular. A liberdade, a consciência, a humanidade do homem singular e
individual são o princípio de compreensão de toda a possível Liberdade, Consciência e
Humanidade, ou seja, esta é a concepção do sujeito como atividade ao fim. Cada instante
é o momento em que julgamos todas as nossas possibilidades, assim o homem será
como homem, o que somente ele e em cada um dos instantes de sua vida, tenha sido
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capaz de “fazer-se”.
E o método filosófico não poderá ser uma análise que distancie o sujeito do próprio
movimento que pretende descrever; será portanto, participando nos subterfúgios da
afetividade, onde o afeto será localizado; será sofrendo nas contradições da liberdade,
que a liberdade se descobre; será angustiando-se no paradoxo da fé, que o absoluto se
revela. Kierkegaard proclama a superação da consciência perceptiva, que divide o mundo
em sujeito e objeto, para vincular toda possibilidade de falar do mundo a “consciência
emotiva”, que se faz impossível na incisão entre sujeito e objeto.
Para a “consciência emoção” não se pode separar da árvore, o que se sente a
respeito dela, nem a ação de motivações para realizá-la. Enfim, o mundo fica vinculado às
vivências que dele experimentamos. Este método pode ser chamado reflexivo existencial, enquanto que o sujeito retorna sobre si mesmo, quando quer pronunciar uma
palavra sobre o mundo. Kierkegaard, e atrás dele o existencialismo, restabelecerá a única
universalidade possível: a do singular, a partir do qual é compreensível todo universal.
Assim, a objetividade fica submetida na consciência emotiva do sujeito, passando a
realidade a converter-se em realidade - sentimento.
A um pensador subjetivo é atribuído as seguintes qualidades: o estado apaixonado,
o ser dialético da existência, a capacidade de compreensão de si mesmo na existência
e a caracterização por seu estilo. Ele é um apaixonado, pois, a paixão (categoria anexa
do amor, que representa a ação), é o alfa e o ômega entre os quais é possível pensar de
modo subjetivo a existência. A existência, em efeito, é uma imensa contradição da qual o
pensador subjetivo não pode fazer abstração movimentando-a ao seu gosto; sua missão
primeira é reconhecer e permanecer na contradição, pois, o pensador subjetivo, também
é um dialético da existência . Através da paixão, mantém a disjunção qualitativa mas, por
sua vez, não pode entregar-se pura e simplesmente a esta disjunção. O existente não
pode se deter aqui e ali, escolher definitivamente solidificando-se no qualitativo; deve ser
o suficientemente dialético para manter as disjunções qualitativas sem perder-se em
nenhuma delas.
O pensador subjetivo tem como missão compreender a si mesmo na existência. O
pensamento abstrato prescinde o fato de existir, mas o pensador subjetivo é um existente
e não obstante, ele pensa, não faz abstração da existência e de sua contradição, está
imerso nela e todavia deve pensar.”14 A humanidade e a história universal se compreende
de modo subjetivo e concreto. Logo, o pensador subjetivo compreende a abstrata
14

Kierkegaard, Soren: Post-Scriptum definitivo 2ª parte XI, pág.51. 1977.
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contradição humana no concreto, no qual se realiza o existente particular.
O pensador subjetivo, não quer falar somente a si mesmo, pelo contrário, ele deve
converter-se em um instrumento que expresse com clareza e precisão na existência o que
é próprio do homem. Esta intenção, que demonstra o universal concreto, que será mais
tarde utilizada por Sartre15, que faz de sua filosofia, a Filosofia do Homem. Isto significa
que a liberdade em cada homem é o fundamento da liberdade e da história, de tal modo
que “a pessoa se converte em universal pela presença nela, dos agentes que se definem
como singularidades universalizadoras”.16 Não se trata, portanto, de instaurar a cada
singular “como realidade diferente” e sim, querer ser um existente particular (como de fato
é), no mesmo sentido em que todos os demais podem ser.
Este concreto do universal, supõe que cada existente é por si e desde si mesmo,
na exigência de uma responsabilidade existencial que lhe fica confiada, somente a sua
subjetividade. O que por uma parte, aproxima Kierkegaard de Espinoza e por outra, de
Leibniz17.
Por último, o pensador subjetivo se caracteriza pelo seu estilo; nem possui a
serena chama do poeta, nem a abstração teórica do pensador, nem a contundência do
moralista, nem a intimidação da oratória do homem religioso. Seu estilo é moldado pela
existência e portanto, participa de suas ambigüidades e avatares. Estilo que descobrimos
em toda a obra de Kierkegaard, que desde o poético ao filosófico culmina no religioso. A
obra do pensador subjetivo, não pode ter outro objetivo imediato, que não seja o da
revitalização do singular.
A idéia de Kierkegaard é a de designar ao homem, enquanto realidade concreta e
individual, como cada um - o indivíduo é o que cada um pode chegar a ser ou não chegar
a ser. Tomar consciência de sua individualidade é exigência

prévia para se falar ao

homem e falar do homem. Ser singular é nossa condição. Esta situação não se produz
sem vantagens, e sim, dá oportunidade para que cada um reivindique responsavelmente
sua singularidade, através do ato de se enfrentar com ambiente “nivelador” de medíocres
mentalidades que se fortalecem na contemporaneidade, através dos mass-media. Para
isto, será necessário afrontar o “público”, a massa, a ordem estabelecida, a igreja e a
todos os meios de comunicação de massa que representam um perigo para a perda da
subjetividade.
15

16
17

Jean-Paul Charles Aymard Sartre foi um filósofo existencialista francês do início do século XX. Dizia vir
a existência antes da essência.
Sartre y otros: Kierkegaard Vivo. 1966. Pág.42.
Espinoza foi um dos grandes racionalistas da filosofia moderna, juntamente com René Descartes e
Gottfried Leibniz.
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“ (...) a tendência é se converter em nada para chegar a ser “público” ...tudo abstrato...esta
massa informe que não compreende nada por si mesmo e nada quer fazer por si mesma.”
(Sartre,1966, p.213 ).

Assim que, Kierkegaard entende que é capital despertar a consciência da
individualidade até o ponto dele mesmo, cifrar sua importância histórica na tarefa de
restaurar a categoria do singular, pois o homem é um “ser para a eternidade”. A
conclusão imediata de ver no homem uma singularidade é a de confiar a ele mesmo, sua
totalidade existencial. Segundo Kierkegaard, nada, nem ninguém salvará o homem; ele
será historicamente o encarregado de sua própria salvação ou alienação existencial. Não
será, pois na observação de uma doutrina, a prática religiosa ou a vida virtual, onde ele
encontrará a solução da sua existência. O homem é chamado a inventar seu próprio ser e
fraguar sua salvação através da vivência pessoal de tudo aquilo que ele aceita ou rejeita.
O homem não pode fazer outra coisa que não seja converter-se em si mesmo, esta
autonomia existencial é radical, já que aquilo que o homem possa ser ou não ser, o será
como indivíduo singular em solidão. É indiscutível que a existência corresponda à
realidade singular e ao indivíduo.

“(...) o certo não é que penso, e sim, que vivo; a verdade é sum ergo cogito: sou, logo
penso!” (Unamuno, 1958. Do sentimento trágico da vida, pág.162).

Kierkegaard, a quem Unamuno18 continua, insistirá em que o problema do existente
não é o que ele pensa em abstrato e sim, em reconhecer o pensamento na complexidade
do seu mundo interior e exterior. Kierkegaard se dirige ainda, além de Hegel, a Descartes,
para concluir contra ele, uma vez que, há uma contradição em concluir a existência a
partir do pensamento, já que ao contrário, “o pensamento afasta, abstrai a existência do
fato da realidade, que ele pensa, suprimindo-a, transportando-a na possibilidade”.19
O pensamento, portanto, não pode garantir uma verdade autêntica; toda verdade,
não pode ser aceita como tal, sem que o existente a confronte com sua vida real. O
homem, só pode contar com que é suscetível de ser colhido em seu concreto vital, a
saber: o amor e a paixão, motores de uma ação concreta, entre outras coisas. O possível
para a razão, mas não factível na vida, não pode ser aceito como verdadeiro; “o
18
19

Unamuno, Do sentimento trágico da vida, 1958.
Ibid; pág.16
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verdadeiro é preciso que se absorva vitalmente”20.
Assim que para Kierkegaard é disjuntiva permanente que, momentaneamente se
eleja sem superar as contradições, ou seja, as alternativas. Eleja o que eleger, nunca
eleja com segurança definitiva e é por isto, que a existência está sempre se enfrentando
com a integridade do possível, já que nenhuma possibilidade fica descartada.
É precisamente na história do realizar-se desta multiplicidade, onde o indivíduo
reconhece sua identidade pessoal; história que retém toda a multiplicidade de relações
possíveis do indivíduo com a espécie inteira, com o outro indivíduo. De todas as relações,
já que todas são possíveis, só será real, aquela que o indivíduo faça sua.
Existir será eleger, mas todavia, eleger sem possibilidade de encontrar no outro a
responsabilidade que compete a si mesmo. Nada mais distante do existencialismo de
Kierkegaard, que a irresponsável atitude de se refugiar neste ou naquele código,
autoridade ou lei que faça por nós o que a cada um compete. Não pediremos, nem nos
conformaremos, pois com alguém ou algum meio que nos diga o que devemos e não
fazer ou sentir. Inclusive a fé, será uma questão tão pessoal, que cabe a cada singular
enfrentar-se diretamente com Deus em sua intimidade, sem que os intermediários
eclesiásticos aludam sua responsabilidade. E como a fé, toda a nossa vida: somos em
razão das alternativas que pessoalmente elegemos.

CONCLUSÃO

Tal vínculo entre a possibilidade e a existência faz com que tanto a vida de
Kierkegaard como sua filosofia sejam testemunhas da impossibilidade de uma eleição
definitiva e única na vida, mas que garantem a necessidade de se fazer e de se ter
opções na vida, formando sua própria identidade e não outorgando este papel aos meios
de comunicação de massa.
Compreender a existência a partir da esfera ética é reconhecer que a vida oferece
diversas possibilidades e escolhas, que estão relacionadas com o Dever Ser das suas
alternativas. Com isto, podemos concluir que o homem não é vítima nem de Deus, nem
da sociedade: o indivíduo, a sua vida e o que ele faz da sua existência são o resultado
das suas escolhas.

20

Kierkegaard, Soren. Diário Íntimo.1955, pág.208.
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O PAPEL DO ADMINISTRADOR NA GESTÃO DA INOVAÇÃO
Samir Bazzi1
RESUMO
Este artigo pretende demonstrar que as organizações inovadoras são aquelas que
tendem a ser mais competitivas e rentáveis que outras que não investem em
conhecimento, em aprendizagem, em grupos que estejam voltados à inovação. Neste
contexto destacarei o papel do administrador, que deve ser o de gerir toda essa mudança,
focando a gestão de inovação dentro de seus estágios; diferenciando dentro do processo
de inovação o papel do inventor e do inovador. Trata-se de um estudo basicamente
teórico, explicativo e descritivo do papel do administrador na gestão da inovação dentro
das empresas atuais, desenvolvido a partir de uma pesquisa bibliográfica. Destacarei uma
definição de inovação um tanto quanto não usual em termos acadêmicos, pois defino
inovação como um tipo de mudança, como a introdução de novidades, sendo dado maior
enfoque àquelas promovidas pela administração na situação ou no ambiente de trabalho
de indivíduos dentro de organizações, bem como em seus processos ou nos produtos e
serviços resultantes. Concluo este artigo com uma convicção nova: a inovação tende a
estimular o crescimento de uma empresa e reduzir seus custos. E o administrador deve
ser o “gerador” deste estímulo, obedecendo a um esquema básico de estágios para a
inovação dentro da empresa.
Palavras-chave: Inovação, Gestão, Estratégia.

ABSTRACT
This paper aims to demonstrate that innovative organizations tend to be more
competitive and profitable than those which do not invest in knowledge, learning and
innovation. In this context, the manager has been appointed as the one who should
conduct this shift, focusing on each step of the innovation process, assuring the distinction
between the inventor and the innovator. This is a strictly theoretical and explanatory study,
based on bibliographic research, which describes the crucial role played by the manager in
the administration of innovation process inside companies. In academic terms, an
unconventional definition of innovation has been chosen to be discussed; the definition
declares that innovation is a type of change, such as introduction of novelties, especially
those chosen by the administration to modify the work situation or environment to
individuals, as well as its process either resultant products or services. I conclude this
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paper with a new conviction that innovation boosts company’s growth and reduce its costs.
In addition, the manager must be the generator of this boost by following basic scheme of
stages in order to promote innovation in the company.
Key words: Innovation, Management, Strategy.
__________
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INTRODUÇÃO
“Assim como ninguém aprende tanto sobre um assunto
como o homem que é obrigado a ensiná-lo,
também ninguém se desenvolve tanto como o homem
que tenta ajudar os outros a se autodesenvolverem”.
Peter Drucker

Desde os primórdios de seu desenvolvimento o homem promove a inovação. A
inovação, segundo Marc Adam, Vice Presidente de Marketing da 3M, é a implementação
com êxito de idéias criativas (WOOD JR., 1995). E a capacidade de inovação é uma das
características que mais diferenciam o homem de outros seres vivos, o que explica a sua
rápida evolução biológica e, principalmente, social até os dias atuais.
A análise dos processos de evolução social em sua totalidade exige o estudo dos
processos de invenção e dos processos de difusão por imitação. O homem primitivo,
frente às adversidades geográficas, ambientais, físicas, entre outras, que o assolavam na
pré-história, começou a desenvolver a importante habilidade de associação de
informações e geração de soluções novas (PETERS, 1998). Estas soluções, quando
apresentavam um efeito positivo frente a essas adversidades, e quando assimiladas por
outros indivíduos de um grupo social, representavam uma inovação e um salto de
desenvolvimento desse grupo social.
Com isso conclui-se que o conhecimento gera inovação. Sendo fruto de novas
soluções geradas a partir de combinações de informações, é possível afirmar que
conhecimentos adquiridos são utilizados no processo de geração de novas idéias e
soluções, que poderão se tornar inovações. Isto revela uma característica construtivista
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do processo evolutivo humano. Não posso afirmar, no entanto, que o presente é derivado
exclusivamente do passado, mas sim, que cada evento tem o seu passado.
De acordo com James Utterback (1996) observa-se que o desenvolvimento social
humano até os dias atuais é fruto de um processo contínuo de geração de novas soluções
a partir de fluxo de informações e aceitação destas soluções por comunidades. Ocorre,
entretanto, que a aceitação de novas soluções nem sempre se faz com naturalidade. Para
uma nova solução se tornar uma inovação, não é necessário, apenas, que esta solução
seja eficaz. É necessário também, que esta seja assimilada e adotada por um grupo
social. Este ponto representa uma das maiores barreiras ao desenvolvimento de
inovações.
O homem possui uma natureza bastante conservadora às mudanças, pois mudar
incorre em assumir riscos e em se expor. Desta forma, quanto mais profundas as
mudanças propostas, menores deverão ser as perspectivas de se concretizar um
processo de inovação. Por esta razão, as grandes evoluções da humanidade ocorrem no
formato de ondas, como sugere Alvin Toffler em seu livro A Terceira Onda (TORNATZKI,
1990). Novas soluções são assimiladas inicialmente sob forma de inovações bastante
sutis, que vão sendo incorporadas ao dia-a-dia, permitindo a assimilação de inovações
crescentemente revolucionárias, até que se atinja um estágio (topo da onda), onde se
vence o antigo, tornando-o ultrapassado e se assimila completamente à nova solução.
Desta forma, o conceito de inovação está relacionado com a descoberta de um
modo melhor e/ou mais eficiente e menos dependente de mão-de-obra para executar uma
função já existente.
Uma das definições de inovação mais precisa para mim é a dada por Afonso Fleury
e Maria Tereza Fleury (1997): “as mudanças nos processos de produção e nos modelos
dos produtos que sejam a base do progresso tecnológico constituem inovações”. Uma
distinção importante é aquela entre invenção e inovação. A invenção é a descoberta das
relações científicas ou técnicas que tornam possível o novo modo de fazer as coisas; a
inovação é sua aplicação comercial.
É importante destacar uma colocação muito pertinente sobre inovação: uma
inovação caracteriza-se pelo lançamento com sucesso de algo novo ou de uma maneira
nova no mercado. Sem o sucesso, o produto, processo ou serviço não se caracterizará
como inovação.
O progresso tecnológico é um avanço na tecnologia, sendo que tal avanço
freqüentemente toma a forma de novos métodos de produzir os bens existentes e de
novas técnicas de organização, comercialização e gerência. É importante neste ponto
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fazer uma distinção entre progresso tecnológico e uma mudança de técnica. Enquanto o
progresso tecnológico é um avanço no conhecimento, uma mudança na técnica é uma
mudança no método utilizado de produção. Embora o progresso tecnológico possa
resultar numa mudança na técnica, não é preciso que isto sempre ocorra. Nem todas as
mudanças na técnica são devidas ao progresso tecnológico.
Para efeito deste artigo, traço a minha definição de inovação como um tipo de
mudança, como a introdução de novidades, sendo dado maior enfoque àquelas
promovidas pela administração na situação ou no ambiente de trabalho de indivíduos
dentro de organizações, bem como em seus processos ou nos produtos e serviços
resultantes.

A GESTÃO DA INOVAÇÃO
O processo de inovação não deve ser confundido com o de inventar (PETERS,
1998). O inventor é aquele que nos traz algo novo que surge de suas idéias, de sua
criatividade, que nem sempre terá alguma aplicabilidade imediata ou que estará
associado à absorção pelo mercado, aos aspectos econômicos, ou ainda, com relação à
forma de como sistematizar um processo.
Para as organizações a gestão da inovação se traduz no desenvolvimento de
novas tecnologias na revisão do processo organizacional e na transformação de todas
estas variáveis em novas oportunidades de mercado em produtos e serviços prósperos. A
inovação, neste momento, se torna uma das armas mais poderosas que a empresa
possui.
A inovação possui múltiplas abordagens, esta atividade requer flexibilidade e
velocidade, e tudo isso devido ao rápido avanço de novas idéias que surgem a cada
instante, que são sentidas através da percepção e que é, apesar das metodologias e
padrões, intuitivas por causa dos problemas imprevistos que ocorrem no decorrer de todo
o processo.
As atividades inovadoras reúnem etapas de estudo científico, tecnológico,
organizacional, financeiro e comercial (WOOD, 1995). Incluindo investimento em novos
conhecimentos, os quais são, ou pretendem ser, direcionados à implementação da nova
tecnologia ou melhora em produtos, serviços ou processos.
Desta forma é necessária certa precaução, pois as inovações podem tanto
valorizar como destruir as competências que uma empresa adquiriu ao longo de sua
existência, as competências requeridas estão representadas pelo conhecimento
acumulado, sobre o domínio de determinada tecnologia e sobre os processos existentes e
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praticados.
O cuidado deve se dar no sentido de alinhar as práticas de inovação às diretrizes
da empresa, pois a gestão da inovação pode ocorrer em relação aos produtos, serviços e
processos.

INOVAÇÕES DE PRODUTOS E SERVIÇOS

A inovação de produtos e serviços leva em consideração as expectativas do
mercado, suas necessidades, as bases sobre onde as inovações poderão acontecer, a
área de pesquisa e desenvolvimento (P&D) se concentra em incrementar o que já existe
ou inovar radicalmente com algo totalmente novo. Os aperfeiçoamentos vão sendo
desenvolvidos à medida que o produto ou serviço amadurece. Fica muito difícil de
imaginar como se dava o desempenho do produto anterior tendo em vista o surgimento
de outro, as exigências do mercado aumentam a cada novo elemento que se incorpora ao
produto ou serviço.
A criação pode ainda se dar devido à demanda de um produto ou serviço ainda
ineficiente, ou inexistente no mercado, o que pode ser observado através das diferenças
entre o que deveria ser e o que realmente é, isso creio eu, pode ser traduzido num convite
a inovar.
Dentre as formas de se inovar em produtos, a que se destaca é a inovação
baseada no conhecimento. Sua diferenciação está na duração, nos desafios
apresentados daqueles que a buscam, pois demanda muito tempo, longas pesquisas, em
seguida acontece o aparecimento de um novo conhecimento e as possibilidades de tornálo aplicável a uma nova tecnologia proposta, mais um longo espaço de tempo deve
anteceder as transformações que realmente deverão estar voltadas a produtos ou
serviços direcionados ao mercado.
Muitas vezes, os conhecimentos precisam ser agregados aos poucos, de forma a
tornar uma inovação possível. É o conhecimento gerando novos conhecimentos, a
continuidade de um processo de inovação. Fleischer Tornatzki, em seu livro The
Processes of Technological Innovation (1990), comenta que leva em torno de 30 anos
antes que uma nova teoria científica passe a ser um paradigma.
A inovação baseada no conhecimento pode levar muitos anos até que se torne em
algo concreto, produto ou serviço, pois em suas pesquisas jamais são levadas em
consideração somente uma variável ou caso isolado, mas a convergência de vários tipos
de conhecimento, a periodicidade de ocorrências, uma análise madura, deve ser uma
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pesquisa que traga mudanças, crie desejos e onde ninguém pode, antecipadamente,
dizer se o usuário será receptivo, indiferente ou resistente.

INOVAÇÕES DOS PROCESSOS

Com relação à inovação do processo, o mesmo se dá durante a formação da
tecnologia a ser adotada a um novo produto, o que acontece simultaneamente. No início
os processos de manufatura ou administrativos são ainda precários, pois ainda não existe
uma forma adequada para desenvolver o novo produto. As pessoas passam a ser
treinadas, desempenham melhor suas funções e desta forma se estabelece um padrão, e
a cada nova revisão do processo, inova-se, incrementa-se algo que deve produzir maior
fluidez e maior entendimento a todos os envolvidos no novo processo.
“Grandes mudanças no produto antecedem grandes mudanças no processo –
observa-se que o desenvolvimento do produto desfruta de uma onda inicial de inovações,
mas que seu ímpeto diminui e dá lugar a um crescente aumento na inovação do
processo” (UTTERBACK, 1996).
As necessidades de melhorias em processos dentro da organização, também
devem ser tomadas como oportunidade de se repensar a forma e procurar uma maneira
melhor de se fazer algo, inovar nos processos, muitas vezes uma melhoria é tão óbvia e
simples que passa a ser adotada como padrão.
O PAPEL DO ADMINISTRADOR NA GESTÃO DA INOVAÇÃO
As grandes mudanças por que passa a Economia mundial incluem elementos
como as inovações tecnológicas e sua difusão, know-how mais complexo, novas
tecnologias de serviços baseadas em computadores e globalização da concorrência e dos
mercados. Tudo isso demanda mudanças no paradigma empregado para administrar as
empresa, e, principalmente, no papel do administrador destas empresas. A questão da
Gestão da Inovação tem como fundamento à maneira como as inovações devem ser
gerenciadas a fim de melhorar a competitividade (PETERS, 1998). Com este tipo de
enfoque, e com a quebra deste paradigma, está surgindo um novo modelo de
gerenciamento, e conseqüentemente um novo modelo de administrador.
Qualquer empresa que trabalha com Inovação (principalmente elas, não
desprezando as demais, de maneira alguma), é influenciada por seis fatores principais:
capital, mão-de-obra, administração, produtos, recursos e tecnologia. O capital fornece a
capacitação financeira para organizar os demais fatores necessários em torno de
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operações produtivas. A mão-de-obra e a administração, por sua vez, proporcionam
capacidade e aptidões organizacionais, assim como o conhecimento necessário para
executar tais operações. Os produtos, na forma de bens, processos e serviços, repõem e
incrementam o capital das operações produtivas por intermédio de marketing e vendas.
Já os recursos fornecem os materiais e a energia necessários para fabricar os produtos
resultantes das operações. E a tecnologia representa os conhecimentos, aptidões,
técnicas e ferramentas empregadas para transformar os recursos em produtos
manufaturados pelas operações.
Todos estes fatores têm que ser administrados, o que requer atenção aos detalhes,
responsabilidade, planejamento, implantação, supervisão e disciplina, além de avaliação.
Estes são uns dos principais papéis do administrador na gestão da inovação. Por
exemplo, a administração do capital implica levantá-lo, decidir a respeito do controle das
despesas e distribuir o os resultados de seu crescimento. A mão-de-obra e a
administração também precisam de gerenciamento, incluindo organização, recrutamento
de pessoal, avaliação, sistema de salários e formação de equipes. Os produtos
demandam gerenciamento do design, produção, marketing e assistência técnica. Os
recursos requerem gestão da aquisição, processamento, montagem, segurança e
conservação. Da mesma forma a tecnologia precisa de gerenciamento, incluindo
estratégia e planejamento tecnológicos, pesquisa e desenvolvimento e inovação de
produtos, processos e serviços.
Desse modo, outra mudança do paradigma de administrador surge no horizonte,
referente ao gerenciamento das modificações e da tecnologia empregada. Acrescento
com isso mais dois eixos ao estilo do administrador da gestão da inovação: considerar o
tempo como um recurso, e, criar equipes interdisciplinares para o desenvolvimento de
produtos.
Com isso pode-se formular alguns princípios que ajudam a focalizar o papel do
administrador na gestão tecnológica, segundo um “novo paradigma”, como: criação de
valor, qualidade, capacidade de reação, agilidade, inovação, integração e formação de
equipe.
A maior responsabilidade do administrador, nesta nossa nova visão, é fornecer à
empresa atividades que criem valor (WOOD, 1995).
Destaco também um novo comportamento coerente, que é que eles criem uma
condição de desejo positivo pela mudança para a inovação. A exploração bem sucedida
da inovação implica novas maneiras de fazer as coisas e incursões por territórios
desconhecidos. Jack Welch, da GE afirmou: “A inovação precisa tornar-se o sistema
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nervoso central de qualquer empresa que pretenda ter sucesso no próximo século”
(PETERS, 1998).
Muitos administradores são pessoas ocupadas e muito pressionadas pelo tempo.
Muitas questões de inovação não são rotineiras e o ambiente da inovação está em
constante mudança. É fácil para um administrador relegar a Gestão da Inovação a um
plano secundário em suas prioridades ou mesmo abandoná-la totalmente. Os
administradores efetivamente comprometidos com a Gestão da Inovação levam sua
liderança nessas atividades muito a sério e investem um tempo fecundo quando tratam
delas.
Sabe-se que eles estão sempre pensando – e muitas vezes escrevendo – sobre o
impacto da inovação em seus setores e as oportunidades que ela traz para sua empresa.
Quando refletem sobre o “quadro geral”, a Gestão de Inovação e a informação estão
sempre presentes (FLEURY, 1997). Tipicamente, estes administradores são pessoas
bem-informadas sobre tendências tecnológicas e novos modelos empresariais para a Era
da Inovação.
Viver a Era da Inovação significa adotar um conjunto de comportamento sutis e
delicados que, com o passar o tempo, torne-se óbvio e enraizado na organização. Praticar
a Era da Inovação engloba mais quatro comportamentos ativos do administrador, todos
ligados ao desenvolvimento estratégico da empresa: descobrir e compreender as novas
tecnologias e inovações; patrocinar a Gestão da Inovação internas e externas à
organização; embutir na empresa processo de Gestão da Inovação; e, desafiar o lado da
demanda da Gestão da Inovação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Concluo este artigo com uma convicção nova: a inovação tende a estimular o
crescimento de uma empresa e reduzir seus custos. É também um atributo ao qual os
investidores dão grande peso. Tudo isso não é novidade, mas às vezes fica escondido
nas entrelinhas de uma proposta de gestão.
Pode-se constatar que a história está repleta de inovações que alteraram os rumos
dos eventos humanos, redistribuíram o poder, provocaram ou esmagaram revoluções. O
estudo da inovação tampouco é novidade em muitas universidades no mundo. No Brasil,
este estudo está começando a se consolidar nas maiores instituições de ensino superior
do país (WOOD, 1995).
Através das pesquisas efetuadas estruturei uma seqüência de estágios de vida da
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inovação, que pode claramente ser aplicado pelo administrador na gestão da inovação em
suas empresas: geração de idéias, desenvolvimento, adoção e difusão, fim de jogo.
O administrador deve entender como funciona a Inovação e os seus estágios. Isso
ajuda a inovação a acontecer com mais freqüência nas empresas e com melhores
resultados. Esses estágios devem seguir a uma rotina prática, que envolve, de acordo
com o esquema abaixo: o surgimento da idéia, a pesquisa básica, a transferência de
tecnologia (se necessário), a pesquisa aplicada, o desenvolvimento, a produção e a
comercialização.

Desenvolvimento

Transferência
de Tecnologia

Pesquisa
Aplicada
Produção
Pesquisa
Básica

Idéia

Comercialização

Figura 1 – Estágios da Inovação
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PERCEPÇÃO DE ALINHAMENTO ENTRE O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO EMPRESARIAL
EM UM HOSPITAL NA PERSPECTIVA DAS PESSOAS
21

* Chrystian Renan Barcelos e Luis Carlos Duclós

RESUMO

Existem vários modelos de alinhamento do PESI - Planejamento Estratégico de Sistemas
de Informação ao PEE - Planejamento Estratégico de Empresarial é encontrado na
literatura. Alguns modelos buscam o grau de alinhamento durante a formulação do PESI e
do PEE enquanto outros procuram avaliar o grau de alinhamento durante a
implementação dos planejamentos. A avaliação é realizada somente no nível estratégico
de decisão, através da coleta de informações, junto aos CIO – Chief Information Officer,
executivos dirigentes de TI e CEO – Chief Executive Officer, executivos e dirigentes das
organizações, responsáveis pela elaboração e implementação do PESI e do PEE. Este
artigo traz os resultados na perspectiva das pessoas em relação ao monitoramento do
alinhamento do PESI ao PEE sob uma nova abordagem em que contempla a visão dos
demais níveis tático e operacional, representados pelos supervisores e pelos usuários dos
SI - Sistemas de Informação. São apresentados os resultados qualitativos da pesquisa
empírica, em relação ao sistema de gestão de estoques, realizada na maior instituição de
saúde privada não filantrópica do Estado do Paraná, Brasil no ano de 2003. Os sistemas
e processos decorrentes dos planejamentos não estavam alinhados às estratégias de
negócios elaboradas pelo PEE e de SI elaborados pelo PESI e conclui que as pessoas
são as peças fundamentais para o seu efetivo alinhamento.
PALAVRAS-CHAVE: Planejamento Estratégico de Sistemas de Informação, Planejamento
Estratégico Empresarial, Alinhamento Estratégico, Organizações Hospitalares, Recursos
Humanos.
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ABSTRACT

There are several models to measure the strategic alignment degree between the
Information Systems Strategic Planning and the Organization Strategic Planning. Some
models measure the alignment degree during the information systems and organizational
formulation. Others models measure the alignment degree during the information systems
and organizational planning implementation. The alignment degree measure is realized
only at the decision strategic level, collecting data with the CIO – Chief Information Officers
and the CEO – Chief Executive Officers, both responsible for the strategic formulation and
the implementation. This article brings the research results in the human resource
perspective related to the measurement of the alignment degree between the Information
Systems Strategic Planning and the Organization Strategic Planning. This new perspective
extends the measure alignment degree to tactical and operational levels, represented by
the supervisors and information systems users. The results of this qualitative empirical
research are related to the stock information system, was realized at the biggest private
philanthropic hospital organization of Paraná State, Brasil during the year of 2003. The
information systems and the process do not have the alignment degree compatible with
the Information Systems Strategic Planning and the Organization Strategic Planning and
conclude that the human resources are a key to the effective alignment.
Key-Word: Information Systems Strategic Planning, Organization Strategic Planning,
Strategic Alignment Degree, Hospital Organization, Human Resources.

INTRODUÇÃO

Para se tomar decisões assertivas nas organizações de acordo com as variáveis
analisadas de um problema, a informação é um fator relevante, sendo fundamental na
concretização de suas estratégias, colaborando também para a realização de diversas
atividades internas e externas. Internamente os processos, as rotinas, a infra-estrutura, os
recursos humanos e tecnológicos podem ser aprimorados com o auxílio da informação.
Externamente, a informação facilita o acompanhamento da concorrência e das mudanças
ambientais relacionadas com a organização, contribuindo assim, para o planejamento de
novos produtos ou serviços (BEUREN, 1998; DAVENPORT, 2000).
Esse conjunto de informações é promovido nas organizações através dos SI Sistemas de Informação. Na busca por informações relevantes, a tecnologia evoluiu e, por
conseqüência, os SI foram aprimorados. Ganhou-se velocidade no armazenamento e
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tratamento de dados, transformando-os em informações estruturadas e úteis ao negócio.
Esta ligação, entre tecnologia e informação, contribuiu para a criação da terminologia TI Tecnologia da Informação. Devido à complexidade de gerenciamento e altos custos de TI
e SI, se faz necessário a realização de um PESI - Planejamento Estratégico de Sistemas
de Informação com o objetivo de otimizar estes recursos disponíveis (GRAEML, 2000).
Além disso, o PESI será relevante com informações precisas e oportunas, dando
suporte ao PEE - Planejamento Estratégico Empresarial para a tomada de decisão. Da
mesma forma, o PEE precisa de informações atuais do ambiente interno e externo para
que possam ser estabelecidos os objetivos estratégicos, os planos, as metas e os
processos.
Devido à importância dos planejamentos de TI e de Negócios, espera-se que haja
um efetivo alinhamento entre o PESI e o PEE, permitindo que os recursos sejam
otimizados gerando resultados. Este alinhamento deve acontecer em todos os níveis
organizacionais, envolvendo pessoas, processos e infra-estruturas (REZENDE; ABREU,
2002).
Para a identificação do grau de alinhamento estratégico entre PESI e PEE existem
diversos modelos de alinhamento demonstrados na literatura. Nestes modelos, a
avaliação é realizada somente no nível estratégico de decisão através do CIO e CEO,
responsáveis pela elaboração e implementação do PESI e PEE. O risco desta abordagem
é que o resultado da pesquisa poderá estar distorcido, pois são os próprios idealizadores
do PESI e PEE que se auto-avaliam. O modelo apresentado neste artigo propõe que os
demais níveis de decisão sejam ouvidos também, pois de nada resolverá as estratégias
de SI e de Negócios estarem alinhadas aos planejamentos estratégicos, se não estiverem
alinhadas nos níveis inferiores de decisão.
O objetivo deste artigo é demonstrar o alinhamento entre o PESI e o PEE em todos
os níveis em uma organização hospitalar na perspectiva pessoas. No caso do hospital,
existem estratégias que podem ser aplicadas desde a ampliação de mercado, até a
liderança em custos, mas que devem estar ligadas com a missão básica do hospital:
atender de modo eficaz o paciente, seu cliente, no cuidado de sua vida. Para os hospitais,
gerenciar estoques de materiais médicos hospitalares e medicamentos é estratégico, pois
representa cerca de 30% do orçamento, estando diretamente relacionado com os custos
de procedimentos cirúrgicos (VECINA NETO; REINHARDT FILHO, 1998).
Este trabalho apresenta os resultados na perspectiva das pessoas, extraído da
pesquisa em estudo de caso no Hospital Santa Cruz, maior hospital privado de Curitiba e
segundo maior do Sul do Brasil, da percepção de alinhamento entre o PESI e o PEE no
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ano de 2003. Este Hospital utiliza o Sistema de Informação Hospitalar WPDHOSP, que
está em operação em vários hospitais brasileiros, sendo considerado o de maior utilização
na área hospitalar, onde recebeu, inclusive, prêmios de qualidade no seu âmbito de
atuação. O WPDHOSP é composto por vários módulos de produção, entre eles, o WPDESTHOS de Gestão de Estoques, enfoque deste trabalho, por fornecer suporte de
informações às estratégias utilizadas pelo hospital pesquisado na ocasião deste estudo.

REVISÃO DA LITERATURA

O PAPEL DA INFORMAÇÃO NA TOMADA DE DECISÕES ESTRATÉGICAS

No cotidiano das organizações, para se tomar decisões estratégicas coerentes são
necessárias informações consistentes e confiáveis para que se possam estabelecer seus
pontos fortes, pontos fracos, fatores críticos de sucesso e ameaças ao seu negócio
(PORTER, 1989). Desta forma, estratégia da organização possa ser estabelecida com
clareza.
Além disso, a informação propicia o efetivo controle dos processos operacionais da
organização, fazendo com que sejam detectadas as deficiências, e as possíveis
alternativas de correção. A informação mostra-se assim de extrema relevância, dando
apoio para a tomada de decisão nas organizações e na definição das estratégias de curto
e longo prazo (BEUREN, 1998).
O processo de tomada de decisão deve ser dinâmico, pois o ambiente externo
global exige das organizações, criatividade, inovação, qualidade, eficácia, dentre outros
requisitos, fazendo da informação, um fator estratégico, em que deve ser explorado e
administrado. BEUREN (1998) afirma que “a informação é fundamental no apoio às
estratégias e processos de tomada de decisão, bem como no controle das operações
empresariais”.
A influência da informação nas decisões estratégicas não acontece apenas no topo
da hierarquia das organizações. Os níveis inferiores contribuem para as estratégias, de
forma que fornecem as informações necessárias para implementação ou manutenção de
estratégias (OLIVEIRA, 2001).

Desta forma, a informação tem papel relevante nas

organizações em todos os níveis, onde, as decisões, estratégicas ou não, precisam de
informações atuais para a sua eficaz realização.
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SI - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Laudon e Laudon (1999) definem os SI como um conjunto de processos de
informação interligados de maneira a coletar, armazenar e distribuir informações para o
planejamento, controle e tomada de decisão das organizações.
Os SI se caracterizam por estarem relacionados com um elevado número de
informações, grande quantidade de usuários envolvidos, processamentos complexos,
interligação de várias tecnologias e outros sistemas, além de dar suporte para a tomada
de decisão (STAIR; REYNOLDS, 2002).
As suas características podem ser relacionadas com os seus benefícios: auxílio na
tomada de decisão, reduções de jornada de trabalho, informações precisas, busca pela
qualidade, controle de produção e custos, entre outros (REZENDE; ABREU, 2002).
Os SI estão diretamente relacionados com: organização (estrutura), pessoas e
tecnologia (CHANDLER, 1998; LAUDON; LAUDON, 1999). As organizações são
empresas formais divididas de forma hierárquica em que os SI devem representar estas
divisões. Os usuários usam os SI em seus processos de trabalho, introduzindo dados e
obtendo informações. Através da tecnologia, os dados são transformados em informações
úteis para as pessoas, mediante a entrada, saída, processamento e armazenamento de
dados. A tecnologia está ligada aos recursos de hardware; software; organização e
armazenamento de dados e tecnologia de comunicações.

CLASSIFICAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Quanto à classificação, os SI são divididos de acordo com o nível de problema
organizacional ao qual estão relacionados e se dividem basicamente em três níveis:
estratégico, tático e operacional. (LAUDON; LAUDON, 1999; REZENDE; ABREU, 2002).
Os SI estratégicos, conhecidos também como SIE - Sistemas de Informação Estratégicos
estão ligados aos objetivos da organização. Os SI táticos, também denominados de SIG Sistemas de Informação Gerenciais dão suporte gerencial para a organização fornecendo
informações como previsão de vendas e monitoramento de orçamentos. Os SI
operacionais, denominados também de SIO - Sistemas de Informação Operacionais se
voltam para questões de operações como a quantidade de tempo que as máquinas
devem funcionar (LAUDON; LAUDON, 1999).
Dentre os vários exemplos de SI pode-se citar: sistemas de fabricação e produção,
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sistemas de vendas e marketing, sistemas de finanças e contabilidade e sistemas de
recursos humanos (LAUDON; LAUDON, 1999; REZENDE; ABREU, 2002). Os SI podem
ser divididos conforme o nível organizacional ou conforme suas categorias tais como
estratégicos, táticos e operacionais.
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (PESI)
O planejamento de SI se faz necessário para apoiar a formulação de estratégias,
melhorias de posição de mercado e a cadeia de valor (PORTER, 1989). O SI deve ser
planejado por estar ligada ao negócio de alguma forma, ou seja, dando suporte às
operações operacionais e estando ligada direta ou indiretamente a todas as estratégias
da organização (JOHNSON; CARRICO, 1988).
O PESI é considerado um recurso para apoiar o PEE, com ênfase na busca de
oportunidades nos SI empresariais, baseados em sistemas computacionais que procura
identificar os recursos de software, hardware e banco de dados necessários para apoiar a
estratégia organizacional.
O PESI deve promover o desenvolvimento de um sistema de informações
empresariais que auxilie na tomada de decisão em todos os níveis organizacionais, sejam
estratégicos, táticos ou operacionais. O objetivo do PESI é estruturar todas as
informações necessárias na organização para a tomada de decisões estratégicas em
todos os níveis quanto à produtividade, competitividade, qualidade e modernidade
(REZENDE, 2002).
Dentre os vários argumentos de implementação do PESI, destacam-se: apoio na
tomada de decisão pela da formulação do PEE - Planejamento Estratégico Empresarial,
redução dos custos de TI e a eficácia que pode ser gerada nos diversos processos e
rotinas (GRAEML, 2000).
A implementação do PESI traz vários benefícios como a integração da organização
em relação às tecnologias e os SI disponíveis. Outro benefício é exigir a participação de
todos na empresa, não somente do pessoal de tecnologia, fazendo com que a qualidade
do SI seja avaliada. Além disso, o PESI reduz os riscos de gestão em TI e SI, pois os
recursos são altos e o planejamento pode evitar desperdícios e prejuízos ao negócio
(REZENDE, 2002).
Os planejamentos tático e operacional de SI estão relacionados e espelhados
diretamente com as atividades definidas pelo PESI, nas pessoas dos supervisores e
usuários dos SI (REZENDE; ABREU, 2002; DUCLÓS; BARCELOS; SOUZA, 2003;
BARCELOS; DUCLÓS, 2003).
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO EMPRESARIAL (PEE)

O PEE - Planejamento Estratégico Empresarial pode ser conceituado como um
conjunto de planejamentos vinculados aos objetivos estratégicos organizacionais, para
encaminhar a organização para uma posição estratégica em que os seus recursos,
estruturas, objetivos e pessoas estejam alinhados ao novo enfoque de negócio. Estes
planejamentos

abrangem

as

estratégias

definidas,

que

devem

ser

revistas

constantemente (BHALLA, 1987). Para que o seu objetivo seja alcançado o PEE pode ser
dividido em níveis devido a sua abrangência e generalização na organização: estratégico,
tático e operacional.
Assim, o PEE é considerado um processo de interação entre a empresa e o
ambiente de forma que estabelece ações para um futuro que não será igual ao passado
(OLIVEIRA, 2001). Além de ser um processo interativo, o PEE também é dinâmico
integrando as decisões que representam o conjunto de estratégias que foram definidas
pela organização (MINTZBERG; QUINN, 2001).
A importância do PEE se dá pelo fato de formalizar a estratégia empresarial,
através da definição dos objetivos estratégicos e metas de alcance dos mesmos. Deste
modo, o PEE deve estar alinhando com a estratégia de negócio, integrado em todos os
seus níveis, estratégicos, táticos e operacionais (MINTZBERG; QUINN, 2001).
Ansoff (1991), considerado precursor da escola do planejamento, defende a divisão
dos planejamentos nos níveis estratégico, tático e operacional, alinhado com os níveis de
tomada de decisão. Vários autores tratam desta divisão (DAFT, 1999; OLIVEIRA, 2001;
REZENDE; ABREU, 2002), apesar desta abordagem não ser unânime na literatura.
Os planejamentos estratégico, tático e operacional, estão diretamente ligados, pois
são nada mais são do que o desdobramento da estratégia empresarial nos níveis
inferiores. Com o PEE definido, a organização necessita fazê-lo operar na prática, para
que a estratégia empresarial seja seguida pela organização. Esta atividade é exercida
pelo Planejamento Tático e o Planejamento Operacional. Oliveira (2001) ressalta que,
apesar do planejamento empresarial estar dividido nos três níveis, nem sempre esta
divisão é facilmente detectada na organização.
ALINHAMENTO ESTRATÉGICO DO PESI AO PEE

O alinhamento estratégico entre o PESI e o PEE se constitui em alinhar as metas
de TI com as metas empresariais. Esta tarefa é realizada em conjunto com o CEO e o
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CIO. O CEO através dos conhecimentos empresariais e o CIO através dos
conhecimentos em tecnologia podem trabalhar em parceria para convergir estratégias de
forma que os recursos sejam otimizados e produzam valor ao negócio.
O PESI e o PEE devem estar alinhados vertical e horizontalmente levando-se em
conta seus relacionamentos com pessoas, processos, estruturas, SI e TI de acordo com
os seus ambientes interno e externo, promovendo desta forma apoio às estratégias
organizacionais de acordo com a posição em que a organização quer estar ou
permanecer no mercado (HENDERSON; VENKATRAMAN, 1993).
A importância do alinhamento entre o PESI e o PEE se dá pelo fato de permitir que
os recursos de TI sejam utilizados de forma eficaz, reduzindo custos e produzindo
resultados que auxiliem no processo de melhorar os negócios para as organizações
(REICH; BENBASAT, 1996). O alinhamento entre o PETI e o PEE deve ser visto como
uma ferramenta de gestão de recursos de TI.
Existem vários modelos de alinhamento descritos na literatura, em que a avaliação
se realiza junto ao CIO e CEO (ROCKART; MORTON, 1984; MACDONALD, 1991;
WALTON, 1993; HENDERSON; VENKATRAMAN, 1993; MCGEE; PRUSAK, 1998;
CRUZ, 1998; BRODBECK, 2001; REZENDE; ABREU, 2002).

RECURSOS DE SUSTENTAÇÃO DO ALINHAMENTO ESTRATÉGICO DO PESI AO
PEE

Em relação aos recursos que sustentam o alinhamento estratégico do PESI ao
PEE apresentados na literatura, destacam-se os seguintes fatores: processos, infraestruturas,

pessoas,

recursos

e

contexto

organizacional

(HENDERSON;

VENKATRAMAN, 1993; MCGEE; PRUSAK, 1998; CRUZ, 1998; BRODBECK, 2001;
REZENDE; ABREU, 2002). Dentre os modelos encontrados na literatura, destacam-se os
recursos de alinhamento do PESI ao PEE do modelo proposto por Rezende (2002), por
ser aplicado empiricamente em 78 grandes empresas brasileiras, e estar voltado para a
realidade nacional.
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Figura 1 – Modelo de Alinhamento abordando todos os níveis de decisão

Os recursos por ele apresentados são: Tecnologia da Informação, Pessoas ou
Recursos Humanos, Sistemas de Informação e do Conhecimento e Contexto
Organizacional. Entretanto, este modelo não explicita claramente o envolvimento dos
níveis tático e operacional na sua avaliação, fator preponderante para a verificação do
efetivo alinhamento estratégico do PESI ao PEE (DUCLÓS; BARCELOS; SOUZA, 2003;
BARCELOS; DUCLÓS, 2003).
A Figura 1 apresenta o modelo proposto de monitoração da percepção do
alinhamento do PESI ao PEE contemplando todos os níveis de informação e decisão.
Nesta abordagem, todos os níveis de informação participam da avaliação do alinhamento,
nas pessoas do CIO, CEO, gerentes, supervisores e usuários. Os recursos sustentadores
deste modelo são: Tecnologia da Informação, Recursos Humanos e Estrutura
(Organização).
O enfoque deste artigo é de discutir a importância do recurso sustentador das
pessoas (recursos humanos). A informação é geradora de conhecimento pelas pessoas
que a sabem usar neste aspecto. Sabe-se que cada vez mais as organizações estão
valorizando o trabalho em equipe e a administração participativa. As estruturas
organizacionais estão se achatando, eliminado níveis hierárquicos desnecessários e
aproximando cada vez mais a alta direção do nível operacional. Cada vez mais a
liderança dos gestores deve ser aprimorada, pois tomar decisões de sua área de atuação
sem ouvir sua equipe pode privar o gestor de sugestões valiosas de quem está na
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operação e vivencia experiências desconhecidas por sua liderança. Valorizar os valores
humanos e éticos, a criatividade e o espírito equipe, a troca de experiências, ouvir idéias e
contribuições contribui para a imagem institucional positiva, correlacionando com
cumprimento da missão e estratégia (REZENDE, 2002; REZENDE; ABREU, 2002).
METODOLOGIA
Do ponto de vista epistemológico a metodologia de pesquisa deste trabalho se
caracterizou por ser positivista. O objetivo da abordagem epistemológica é testar teorias,
pois uma teoria só será válida se for verificável e testada empiricamente (RICHARDSON,
1999). Quanto à natureza da pesquisa, ela se caracterizou por ser qualitativa e
exploratória, por envolver a elaboração de questões fechadas e abertas, proporcionando
análises não contempladas no questionário, além das entrevistas realizadas com o CIO e
o CEO. Sendo assim, foi verificado um modelo proposto de monitoração da percepção do
alinhamento estratégico do PESI ao PEE através da técnica de pesquisa empírica estudo
de caso.
O estudo de caso consiste em representar uma determinada teoria num caso real
específico. Yin (2001) lembra que os resultados encontrados representarão a realidade
específica daquele caso, mas podem trazer resultados que podem ser representativos
para outros estudos de caso semelhantes. Durante a revisão da literatura, chegou-se a
conclusão que o modelo de monitoração da percepção do alinhamento utilizado neste
trabalho se baseia no modelo de Rezende (2002), por ser uma pesquisa realizada no
contexto brasileiro e desta forma voltada para a nossa realidade. O objetivo final deste
trabalho foi responder se o grau de alinhamento do PESI ao PEE acontece na mesma
intensidade em todos os níveis de decisão informação.
Com o modelo definido, foi identificada junto ao CEO a estratégia atualmente
adotada. De posse desta informação foi à vez de identificar o SI correspondente para
alimentar aquela estratégia. Na etapa seguinte, com estas duas informações essenciais,
foram idealizados e realizados os questionários com questões fechadas e abertas com os
supervisores e usuários, dos níveis tático e operacional, abordando os objetivos
estratégicos da organização hospitalar que estavam relacionados com o sistema de
gestão de estoques, como o gerenciamento dos medicamentos e o fornecimento de
informações para a diretoria. Em paralelo, foram entrevistados o CIO e CEO, com as
mesmas abordagens apresentadas nos questionários. Os resultados dos dois grupos
foram tabulados de acordo o modelo proposto de monitoração da percepção do
alinhamento do PESI ao PEE em abril/2003.
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VARIÁVEIS ADOTADAS NA PESQUISA

As variáveis adotadas na pesquisa estão diretamente relacionadas com os
recursos sustentadores do alinhamento do PESI ao PEE do modelo de monitoração da
percepção proposto (Rezende, 2002). Todos os recursos sustentadores foram divididos
em níveis de mensuração: adequação, planejamento e exigência. O recurso sustentador
Sistemas de Informação e Tecnologia da Informação contempla as seguintes variáveis:
computadores, sistemas operacionais, gestão de dados e informação, guarda de dados,
recuperação de dados, acesso aos computadores, acesso às informações e SI
estratégicos, táticos e operacionais. O recurso sustentador recursos humanos possui as
seguintes variáveis: valores humanos, comportamento das pessoas, criatividade, trabalho
em

equipe,

remuneração

dos

profissionais,

relacionamento

pessoal,

troca

de

experiências, clima organizacional, comprometimento dos profissionais e equipe de
manutenção de TI. O recurso sustentador estrutura engloba as seguintes variáveis:
imagem institucional, modelos decisórios, cultura e política, estrutura organizacional e
infra-estruturas administrativas e de TI.

POPULAÇÃO E AMOSTRA ANALISADA
A população do corrente estudo é composta pelo CIO, CEO, diretores e
funcionários dos setores de estoques e farmácia que são os usuários do sistema de
gestão de estoques WPD – ESTHOS do Hospital Santa Cruz, no qual foi realizado o
estudo de caso, no mês de abril de 2003.

Tabela 1 – População do estudo de caso

CIO e CEO

Supervisores

(Estratégico)

(Tático)

2

2

Usuários
(Operacional)
12

A amostra é intencional, não probabilística, envolvendo três grupos: os CIO, CEO,
representados por (2) duas pessoas: o Diretor Comercial e o Gerente de TI; Supervisores,
representados por (2) duas pessoas: o Chefe de TI e a Farmacêutica ligada aos setores
de estoque e farmácia; Usuários, representados por 12 (doze) funcionários, sendo 10
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(dez) da farmácia um (1) do Depto. de Compras e um (1) do almoxarifado, num total geral
de 16 pessoas pesquisadas, conforme mostra a Tabela 1. Vale ressaltar que neste caso,
a população pretendida foi totalmente alcançada, visto que foi coletada a informação de
todos envolvidos no estudo de caso.

COLETA DE DADOS

Para a obtenção dos dados primários, foi realizada inicialmente uma entrevista com
o CEO, com intuito de identificar a estratégia adotada pelo Hospital. Em seguida, foi à vez
de entrevistar o CIO para descobrir qual SI dava suporte relevante de informações para
apoiar aquela estratégia. Com estas informações foi idealizado um questionário semiestruturado utilizando a escala Likert para ser aplicado ao CIO, CEO, supervisores e
usuários do sistema WPD-ESTHOS, onde, foram tratadas apenas as variáveis em relação
ao alinhamento do PESI ao PEE. Antes da realização do questionário definitivo foi
realizado um pré-teste para evitar possível viés do questionário. No total entre o pré-teste
e o questionário final, dezesseis (16) atores sociais, responderam as questões
apresentadas no questionário idealizado com 46 questões, sendo 44 fechadas e 2
abertas.
A coleta de dados secundários foi feita através de uma pesquisa de levantamento
de documentos e dados do hospital, técnica de observação, complementando as
entrevistas com o CIO e CEO, a fim de identificar a estratégia atual do hospital e o SI
correspondente para fornecer as informações relevantes necessárias de apoio a esta
estratégia.

ESTUDO DE CASO
O modelo proposto foi aplicado no maior hospital privado não filantrópico do Estado
do Paraná, o Hospital Santa Cruz de Curitiba. Possui cerca de 540 funcionários, 550
médicos no Corpo Clínico aberto (não restrito), sendo considerado, pela Revista
Desempenho (2000), a melhor organização em saúde financeira na área hospitalar. O
orçamento anual de TI é de cerca de 1% do faturamento anual. Não apenas os fatores de
porte e relevância foram considerados, mas a facilidade do pesquisador de ter acesso às
pessoas e informações, por fazer parte do quadro funcional.
Através da realização de uma entrevista com o Diretor Comercial (CEO) e análise
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de documentos, identificou-se que a estratégia adotada pelo Hospital Santa Cruz era a de
liderança de mercado através de redução e controle de custos, defendida por Porter
(1989). Com esta informação, foi a vez de analisar os Sistemas de Informação que
apoiavam esta estratégia, entrevistando o Gerente de TI (CIO). Descobriu-se que o
Hospital não possuía naquele momento um sistema especialista de análise de custos e
orçamentos e que muitas das informações operacionais, táticas e estratégicas eram
fornecidas pelo Sistema WPD HOSPITALAR através do Módulo ESTHOS de Gestão de
Estoques, em relação as compras mensais de materiais médicos hospitalares e
medicamentos por serem representativas no orçamento mensal do Hospital.
A justificativa para a escolha do módulo ESTHOS de gestão de estoques do
Sistema WPD-HOSPITALAR é de que os estoques representam para as organizações
hospitalares cerca de 30% de seus orçamentos mensais, envolvendo uma quantidade
significativa de medicamentos de custos elevados e que são perecíveis (VECINA NETO;
REINHARDT FILHO, 1998). Para as organizações hospitalares controlar e gerenciar seus
estoques são ações estratégicas e voltadas para os resultados de seu negócio.
O sistema envolvido na pesquisa pertence à empresa WPD Ltda. Este produto é
considerado líder no mercado brasileiro no segmento de SI hospitalar, inclusive
recebendo vários prêmios tais como o Master de Ciência e Tecnologia e melhor Sistema
de Gestão Hospitalar Brasileiro.

RESULTADOS ENCONTRADOS
As entrevistas foram realizadas com o CIO e CEO, onde na verdade, eles
responderam o questionário semi-estruturado na presença do pesquisador, com o objetivo
de conhecer as áreas envolvidas, que não estão ligadas a atuação profissional do
pesquisador na organização. Para a apresentação dos resultados, foi utilizado o seguinte
critério. Foram consideradas as respostas A dos questionários. Na falta deste, foi utilizado
a resposta que teve respostas dos três grupos. As respostas foram divididas nas
mensurações da adequação, do planejamento e da exigência em relação ao alinhamento
do PESI ao PEE.
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Tabela 2 – Resultados do nível de mensuração da adequação
Variáveis para
mensuração
da adequação

Resposta

Recurso
CEO e CIO Supervisores
Sustentador (Estratégico)
(Tático)

Usuários
(Operacional)

Computadores

Totalmente

TI /SI

100,00%

50,00%

22,22%

Sistemas
Operacionais

Totalmente

TI /SI

50,00%

50,00%

22,22%

Confiabilidade
Informações

Totalmente

TI /SI

50,00%

50,00%

44,44%

Velocidade do
Sistema

Totalmente

TI /SI

100,00%

100,00%

33,33%

Senhas de
acesso

Totalmente

TI /SI

50,00%

100,00%

44,44%

Níveis de
acesso

Totalmente

TI /SI

100,00%

50,00%

11,11%

Geração de
Informações

Totalmente

TI /SI

100,00%

50,00%

0,00%

Controle de
Estoques WPD

Totalmente

TI /SI

100,00%

50,00%

11,11%

Remuneração
colaboradores

Parcialmente

RH

100,00%

100,00%

66,67%

Perfil dos
colaboradores

Totalmente

RH

50,00%

50,00%

11,11%

Suporte
Informática
usuários

Parcialmente

RH

100,00%

100,00%

22,22%

Treinamento

Parcialmente

RH

100,00%

100,00%

55,56%

Relatórios
Operacionais
WPD

Totalmente

TI /SI

100,00%

50,00%

44,44%

Relatórios
Gerenciais
WPD

Totalmente

TI /SI

100,00%

50,00%

22,22%

Suporte
Informática
WPD

Totalmente

TI /SI

100,00%

50,00%

11,11%

Clima
Organizacional

Totalmente

RH

100,00%

0,00%

44,44%

Relacionamento Totalmente
Pessoal

RH

100,00%

100,00%

33,33%

Definição formal Totalmente
processos

Estrutura

100,00%

50,00%

22,22%
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Planejamentosmudanças
processos

Totalmente

Estrutura

100,00%

50,00%

11,11%

Investimentos
SI-RH-Estrutura

Totalmente

Estrutura

50,00%

50,00%

33,33%

WPD atende
estratégia

Parcialmente

Estrutura

50,00%

100,00%

77,78%

Integração de
setores

Totalmente

Estrutura

50,00%

50,00%

33,33%

WPD e
alinhamento
PESI/PEE

Totalmente

TI /SI

100,00%

50,00%

22,22%

WPD
contribuição ao
PEE

Totalmente

TI /SI

100,00%

50,00%

22,22%

WPD
contribuição ao
PESI

Totalmente

TI /SI

100,00%

50,00%

22,22%

WPD tomada
de decisão

Totalmente

Estrutura

100,00%

100,00%

33,33%

WPD/PEE/PESI Totalmente
resultados

Estrutura

100,00%

100,00%

22,22%

Rotinasprocessos
estratégia

Estrutura

50,00%

100,00%

22,22%

85,71%

66,07%

29,36%

Média das
respostas %

Totalmente

Os resultados da Tabela 2 demonstraram diferenças consideráveis entre todos os
níveis. Considerando a média de respostas da mensuração adequação, 85,71% das
respostas foram totalmente ou parcialmente. Isto representa uma diferença em relação ao
nível tático de 22,92% e em relação ao nível operacional de 65,75%.
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Tabela 3 – Resultados do nível de mensuração do planejamento

Variáveis
para
mensuração
do
planejamento
Computadores
Sistemas
Operacionais
Confiabilidade
Informações
Velocidade do
Sistema
Níveis de
acesso
Geração de
Informações
Controle de
Estoques
WPD
Média das
respostas %

Resposta

Recurso
CEO e CIO Supervisores
Sustentador (Estratégico)
(Tático)

Usuários
(Operacional)

Totalmente
Totalmente

TI /SI
TI /SI

50,00%
100,00%

50,00%
50,00%

22,22%
11,11%

Totalmente

TI /SI

100,00%

50,00%

55,56%

Totalmente

TI /SI

100,00%

50,00%

22,22%

Totalmente

TI /SI

100,00%

100,00%

22,22%

Totalmente

TI /SI

100,00%

50,00%

0,00%

Totalmente

TI /SI

100,00%

50,00%

55,56%

92,85%

57,14%

26,98%

Os resultados da Tabela 3 demonstraram diferenças consideráveis entre todos os
níveis. Considerando a média de respostas da mensuração planejamento, 92,85% das
respostas foram totalmente ou parcialmente. Isto representa uma diferença em relação ao
nível tático de 38,46% e em relação ao nível operacional de 70,95%.

Tabela 4 – Resultados do nível de mensuração da exigência

Variável
para
mensuração
da
exigência

Resposta

CEO e CIO Supervisores
Recurso
Sustentador (Estratégico)
(Tático)

Usuários
(Operacional)

Valores
humanos e
éticos

Totalmente

RH

50,00%

50,00%

11,11%

Criatividade
e espírito
equipe

Totalmente

RH

50,00%

50,00%

44,44%

Troca de
experiências

Totalmente

RH

100,00%

100,00%

55,56%

Idéias e

Totalmente

RH

100,00%

50,00%

44,44%
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contribuições
Participação Parcialmente
nas decisões

RH

100,00%

50,00%

44,44%

Imagem
institucional

Totalmente

RH

50,00%

50,00%

66,67%

Missão e
estratégia

Totalmente

RH

100,00%

50,00%

22,22%

Modelos
decisórios

Parcialmente

RH

100,00%

100,00%

55,56%

81,25%

62,50%

43,05%

Média das
respostas %

Os resultados da Tabela 4 demonstraram diferenças consideráveis entre todos os
níveis. Considerando a média de respostas da mensuração planejamento, 81,25% das
respostas foram totalmente ou parcialmente. Isto representa uma diferença em relação ao
nível tático de 23,08% e em relação ao nível operacional de 47,02%.
Em relação à pergunta aberta “Mediante todos os questionamentos acima, em sua
opinião, qual o grau de alinhamento (%) entre o Planejamento Estratégico de Sistemas de
Informação (PESI), representado pelo Sistema de Gestão de Estoques WPD ESTHOS, e
o Planejamento Estratégico Empresarial (PEE), sabendo que este alinhamento contribui
para otimizar os resultados do Hospital Santa Cruz?” as respostas estão apresentadas na
Tabelas 5 .

Tabela 5 – Grau de alinhamento (%) entre o PESI e o PEE
CIO e CEO

Supervisores

(Estratégico)

(Tático)

80,00%

87,50%

Usuários
(Operacional)
64,44

Nesta questão aberta, as diferenças foram menores, onde o grau de alinhamento
entre o PESI e o PEE no nível estratégico ficou em 80,00%. Isto representa uma diferença
de 9,37% no nível tático e de 19,45% no nível operacional. Os supervisores foram
consultados e a justificativa para o grau de alinhamento ficar maior em relação ao
questionário é de estão em constante contato com o CIO e o CEO, no qual foram
informados de que nos próximos meses, será implantado um ERP e um software
específico de custos que dará suporte ao Sistema WPD-ESTHOS. Esta informação foi
confirmada pelo CIO e CEO, que já nas suas respostas consideram estes novos
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investimentos em SI e TI.
Em relação aos usuários, porém, existem deficiências, que foram mostradas nos
questionários e na questão aberta “Utilize este espaço e o verso, para sugestões, críticas
e comentários adicionais relacionados ao Sistema de Gestão de Estoques WPDESTHOS”. Os resultados mostraram que a grande maioria dos usuários, 80% citou em
suas respostas a questão do treinamento do Sistema WPD-ESTHOS e que também
foram citados pelos níveis estratégico e tático. O que ocorre é que os níveis tático e
estratégico, principalmente, reconheciam o problema, mas não achavam que era de uma
magnitude tão elevada.
CONCLUSÕES
Os

resultados

qualitativos

da

pesquisa

demonstraram

haver

diferenças

consideráveis em todos os níveis de decisão e nos três níveis de mensuração
pesquisados: adequação, planejamento e exigência. No nível exigência, que é o foco de
discussão deste artigo, os resultados demonstraram uma lacuna existente entre a
percepção dos níveis estratégico e tático em relação ao operacional com relação ao
alinhamento estratégico do PESI ao PEE da percepção dos usuários.
A variável “valores humanos e éticos” apresentou um nível de percepção de
apenas 11,11% o que sugere que o clima organizacional e a cultura devem ser
analisados, pois podem influenciar diretamente no desempenho dos usuários do sistema
em suas tarefas.
As variáveis “criatividade e espírito de equipe”, “troca de experiência”, “idéias e
contribuições” e “participação nas decisões” respectivamente apresentaram 44,44%,
55,56%, 44,44%e 44,44%. Uma das hipóteses para este resultado é o fato de a cultura,
apesar dos valores humanos e éticos não estarem claros, favorecer este tipo de
comportamento, tornando-se parte da cultura organizacional predominante do momento
da pesquisa.
A variável “imagem institucional” apresentou um resultado de 66,67%, justificandose pela imagem de credibilidade que apresenta junto ao seu mercado consumidor e no
ambiente médico de sua região de atuação.
A variável “missão e estratégica” apresentou um resultado de 22,22%. Uma das
justificativas é de seu planejamento estratégico não é divulgado publicamente. Outra
justificativa plausível é o fato de o hospital não possuir no momento da pesquisa missão,
visão e valores definidos e divulgados publicamente aos seus colaboradores e
comunidade.
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Com relação aos “modelos decisórios”, percebe-se que nas áreas pesquisas a
hierarquia e a tomada de decisão está clara para os atores sociais pesquisados.
Pelo menos neste caso diante dos resultados demonstrados em relação aos
usuários do SI, o efetivo alinhamento do PESI ao PEE deve contemplar a opinião dos
demais níveis de informação e decisão, que participam das ações de tais planejamentos.
No caso dos SI, ficou esclarecido que houve deficiências no alinhamento devido a
percepções diferentes do CEO, CIO, supervisores e usuários em relação ao SI utilizados
nesta organização hospitalar.
Compreende-se que os usuários e até os supervisores não possuam as
qualificações e preparos do CIO e CEO para o planejamento de PESI e PEE, mas
possuem vivências e experiências relacionadas com aquilo que foi planejado para
acontecer pois, fazem parte de seu trabalho. E justamente, o grau de alinhamento do
PESI ao PEE se caracteriza por diagnosticar até que ponto as estratégicas estão
alinhadas e se também foram realizadas de acordo com o que foi planejado. Desta forma
o PESI e PEE podem ser modificados para se manter ou aumentar o grau de
alinhamento.
Conclui-se que o recurso sustentador recursos humanos (pessoa) é fundamental
para que exista um alinhamento coerente do PESI ao PEE em todos os níveis não
prejudicando os outros recursos sustentadores: tecnologia da informação e estrutura.
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TENDENCIAS POSITIVAS DAS LEGISLAÇÕES APLICADAS NA SEGURANÇA E
MEDICINA DO TRABALHO NAS EMPRESAS BRASILEIRAS E O REFLEXO NA
FISCALIZAÇÃO DO TRABALHO.
(Como realizar “Boas Práticas” em sua empresa cumprindo a legislação)
PEÔNIA RAMOS SENNA SOUZA22

RESUMO
A Legislação de Segurança e Saúde no Brasil é muito ampla e vem se desenvolvendo
com maior intensidade desde a década de 70 após o fenômeno da industrialização de
alguns setores. Em 1978, além de ser representada pelo Capítulo V da CLT, passou a ser
representada por 28 Normas Regulamentadoras – NR’s, complementando o seu artigo
200, em razão do grande número de acidentes que vinham ocorrendo após a automação
das Indústrias. Atualmente empresas privadas e públicas possuem custos muito altos por
não cumprir a esta legislação acarretando em gastos desnecessários que poderiam ser
prevenidos. Dessa forma pretende-se com este artigo elaborar um guia para aqueles
interessados em melhor conhece-la e utiliza-la para diminuir custos. No final apresenta-se
um comparativo dos valores pagos para o Estado brasileiro por empresas fiscalizadas
comparando-se o ano de 2005 e 2006 observando-se como é caro não cumprir tais
legislações.

Palavras-Chave: Segurança do Trabalho, Legislação, Normas Regulamentadoras.

ABSTRACT
The Legislation of Safety and Health in Brazil is much broad and has been developing with
bigger intensity since the decade of 70 after the phenomenon of the industrialization of
some sectors. In 1978, beyond it to be represented by the Chapter V of the CLT, passed it
to be represented by 28 Normas Regulamentadoras – NR' s, in addition to the article 200,
on account of the huge number of accidents that have came up after automation of the
Industries. At present time, private companies and public possess high costs by do not
22
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meeting to this legislation causing unnecessary expenses that could be prevented. This
article aims to be a guide for those who are interested in better understanding the work
safety legal framework for cutting costs. At the end presents-itself a comparative paided
values to the Brazilian State by companies fiscalized comparing the year of 2005 and 2006
observing itself as is costly do not fulfill such legislations.

Keywords: Work Safety, Legislation, Normas Regulamentadoras.

INTRODUÇÃO
A atual divisão do direito continua a ser duas divisões usadas na Antiga Roma, o
chamado código dos cidadãos romanos, “Corpus Juris civilis”, que se dividia em Direito
Público (jus publicum) e Direito Privado (jus privatum). Estudaremos neste trabalho as
principais leis, as leis complementares, as ordinárias e algumas correlatas importantes,
pertencentes a ramos específicos desses dois ramos do direito, as quais são; leis do
Direito do Trabalho que pertence ao ramo Direito Privado e leis do Direito Previdenciário
que pertence ao ramo do Direito Público. Esse estudo tem o objetivo de identificar
algumas leis importantes no nosso sistema jurídico vigente, que atendem a classe
trabalhadora e ao sistema coorporativo obedecendo à fiscalização brasileira dentro e fora
do ambiente de trabalho.

SISTEMA JURÍDICO TRABALHISTA
O Sistema Jurídico Trabalhista é muito complexo e vasto e tem como ferramenta
de trabalho as leis que se enquadram no ramo do Direito do Trabalho que é um complexo
de normas e princípios que disciplinam as relações decorrentes do trabalho assalariado,
subordinado, do empregado para o empregador privado ou público que atua sob o regime
de CLT.
Essas relações trabalhistas podem ser individuais, ou seja, entre o empregado e
seu empregador, ou coletivas, entre uma classe ou quadro de funcionários e uma
empresa. Não se aplica esse Sistema Jurídico Trabalhista ao funcionalismo público
estatutário, cujas relações de trabalho são regidas pelo Direito Administrativo, também por
leis específicas e pela lei 8.112/90 que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores
públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. (ROQUE,
2004)
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O Ministério do Trabalho e Emprego foi um orgão do poder executivo criado para
ser o alto gestor do sistema trabalhista atual, este instituto passou por profundas
transformações e adequações desde 1930, recebendo tal denominação em 1999, por
meio da Medida Provisória nº 1.799, de 1º de janeiro, iniciando seus principais atos
executivos no mesmo ano. Atualmente o Ministério do Trabalho é um isntituto executivo
estável que trata de manter e realizar os atos e ações propostas ao longo dos anos. (Site
do MTE).

Com o Decreto nº 3.129 de 9 de agosto de 1999 o Ministério passou a ter seguinte
estrutura organizacional:
•

Gabinete do Ministro;

•

Secretaria-Executiva;

•

Consultoria Jurídica;

•

Corregedoria

•

Secretaria de Políticas Públicas de Emprego;

•

Secretaria de Inspeção do Trabalho;

•

Secretaria de Relações do Trabalho;

•

Delegacias Regionais do Trabalho;

•

Conselho Nacional do Trabalho;

•

Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço;

•

Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador;

•

Conselho Nacional de Imigração;

•

Fundação Jorge Duprat Figueiredo, de Segurança e Medicina do Trabalho FUNDACENTRO

Direito do Trabalho é um ramo específico do Direito Privado, que positiva todo esse
sistema jurídico, tem normas específicas e jurisdição própria, resolvidas pela Justiça do
Trabalho. Nas relações jurídicas de trabalho em um dos pólos se encontra o empregado e
em outro o empregado por isso que esse ramo não pode estar ligado ao Direito Público
porque é de pessoa para pessoa, o Estado só entra como mediador nas ações
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trabalhistas. (ROQUE, 2004)
Essas relações jurídicas empregado/empregador são asseguradas principalmente
no Contrato de Trabalho expresso ou tácito. Os fundamentos do Contrato de Trabalho
nasceram no Direito Romano, que foi usado para a construção do nosso Código Civil.
Antes, as relações trabalhistas no Brasil eram tratadas pelo Código Civil de 1916, na
seção de “locação de serviços”. Com o passar do tempo, em 1942, surgiu a Consolidação
das Leis do trabalho, promulgada em 1943, sua constituição foi positivada em cima de
experiências de outros povos, principalmente no Direito internacional Italiano, na chamada
“Carta de Lavoro”, Código Italiano do Trabalho, essa ferramenta norteadora nos deu base
para reunir um conjunto de leis de natureza trabalhista e chama-las abreviadamente por
CLT. Descriminaremos a seguir algumas de suas funções. (ROQUE, 2004)
A consolidação das Leis do Trabalho (CLT) é um conjunto de leis de natureza
trabalhista, mas sem a força unificadora e sistêmica de um código, lei que regulamenta
um sistema jurídico, englobando todos os assuntos referentes a esse sistema, uma obra
mais completa do que as leis comuns. (ROQUE, 2004)
Além de tratar de contratos de trabalho, outras relações trabalhistas são
atualmente tratadas pela CLT, como assuntos relacionados à medicina legal aplicada ao
ambiente de trabalho, à tutela da mulher, os menores que trabalham a segurança e bem
estar no ambiente de trabalho entre outros assuntos. Um tema muito importante e pouco
tratado é o do empregador que vai a falência, perturbando negativamente as relações
trabalhistas, consequentemente a sociedade. (ROQUE, 2004)
Um outro assunto importante tratado nas relações trabalhistas pela CLT é a tutela
dos interesses coletivos dos trabalhadores assalariados, formando o que se denomina
“Direito Coletivo do Trabalho” que tem como instituições de apoio os Sindicatos,
associações que agem em defesa e em coordenação de interesses profissionais e
econômicos de empregados e empregadores de vários ramos. (ROQUE, 2004)
Além disso, a CLT trata de normas processuais que são adotadas pela jurisdição
trabalhista. Essas normas tutelam o poder judiciário na forma de aplicação de
procedimentos nas ações trabalhistas. (ROQUE, 2004)
Outras normas encontradas na CLT são as de natureza penal, como exemplo no
que se refere a embriaguez em serviço, sabotagem, espionagem, formando um autêntico
direito penal do trabalho. (ROQUE, 2004)
A Lei n° 6.514 de 22/12/77, entrou em vigor na data de sua publicação, alterando o
Capítulo V do Titulo II da Consolidação das Leis do Trabalho, relativo à Segurança e
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Medicina do Trabalho e deu outras providências, a partir do artigo 154 até o 201,
estabelecendo diversos mecanismos de proteção ao trabalhador dispostos nas seguintes
seções (BOCCATO, 2006)
Tabela 1 – Organização em seções da CLT, dos artigos 154 ao 201 segundo a
atual Lei vigente n° 6.514 de 22/12/77 referente à Segurança e Medicina do Trabalho.
Seção I

Disposições Gerais

Arts. 154 a 159

Seção II

Da inspeção prévia e do embargo ou interdição

Arts. 160 e 161

Seção III

Dos órgãos de segurança e de medicina do

Arts. 162 a 165

trabalho nas empresas
Seção IV

Do equipamento de proteção individual

Arts. 166 a 167

Seção V

Das medidas preventivas e de medicina do

Arts. 168 e 169

trabalho
Seção VI

Das edificações

Arts. 170 a 174

Seção VII

Da iluminação

Art. 175

Seção VIII

Do conforto térmico

Arts. 176 a 178

Seção IX

Das instalações elétricas

Arts. 179 a 181

Seção X

Da movimentação, armazenagem e manuseio de

Arts. 182 e 183

materiais
Seção XI

Das máquinas e equipamentos

Arts.184 a 186

Seção XII

Das caldeiras, fornos e recipientes sob pressão

Arts. 187 e 188

Seção XIII

Das atividades insalubres ou perigosas

Arts.189 a 197

Seção XIV Da prevenção da fadiga
Seção XV

Das

outras

medidas

complementada

Arts. 198 e 199
especiais

atualmente

Regulamentadoras.

com

de
33

proteção
Normas

Art. 200
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Seção XVI Das penalidades texto complementado pela Lei nº

Art. 201

6.205/75, os artigos 202 a 223 deixaram de existir
pela Lei 6.514/77.
Fonte: Site da Presidência da República, 2007.
Esta Lei 6.514/77 também revogou os artigos 202 a 223 da Consolidação das Leis
do Trabalho, a Lei nº 2.573, de 15 de agosto de 1955 e o Decreto-lei nº 389, de 26 de
dezembro de 1968 e demais disposições em contrário.
Há ainda as legislações complementares a CLT como as 33 Normas
Regulamentadoras que complementam o seu artigo 200, citadas a seguir, além de Leis,
Decretos, Portarias e Instruções Normativas e Normas oriundas do direito Internacional do
trabalho constantes nos tratados e convenções internacionais, dentre elas várias
convenções da OIT (Organização Internacional do Trabalho) que não poderão estar
dispostas no nosso artigo devido a vastidão do assunto, bastando somente enfatizar que
esses atos jurídicos foram muito importantes porque serviram de fonte para a formação
das nossas Normas Regulamentadoras atualmente vigentes.

Art. 200 da CLT - Cabe ao Ministério do Trabalho estabelecer disposições
complementares às normas de que trata este Capítulo, tendo em vista as peculiaridades
de cada atividade ou setor de trabalho, especialmente sobre... e Incisos I ao VIII.

Os Incisos I ao VIII são atividades especiais que devem ser tratadas nas atuais 33
Normas Regulamentadoras, estão na integra na Lei 6.514/77.

NORMAS REGULAMENTADORAS (NR), URBANAS E RURAIS EM SEGURANÇA E
SAÚDE OCUPACIONAL - SSO.
Pode-se conferir o texto original na integra destas NR’s, no site do Ministério do
Trabalho e Emprego que objetivam a prevenção de infortúnios laborais, as citações
abaixo referem-se todas aos artigos da CLT.
NR1 - Disposições Gerais: Aplicação das Normas Regulamentadoras de
Segurança e Medicina do Trabalho Urbano, direitos e obrigações do Governo, dos
empregadores e dos trabalhadores. Artigos 154 a 159 da CLT.
NR2 - Inspeção Prévia: Solicitar ao MTb a realização de inspeção prévia de
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estabelecimentos e forma de sua realização. Refere-se ao artigo 160 da CLT.
NR3 - Embargo ou Interdição: Situações de paralisação de empresas pela
fiscalização trabalhista. Artigo 161 da CLT.
NR4 - Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do
Trabalho (SESMT): Obrigatoriedade desses serviços especializados em empresas
regidas pela CLT. Refere-se ao artigo 162 da CLT.
NR5 - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA: Institui comissão
constituída

exclusivamente

por

empregados,

para

apresentar

sugestões

e

recomendações ao empregador. Artigos 163 a 165 da CLT.
NR6 - Equipamentos de Proteção Individual (EPI): Estabelece e define os tipos de
EPI's que as empresas são obrigadas a fornecer aos seus empregados. Artigos 166 e
167 da CLT.
NR7 - Programas de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO):
Obrigatoriedade dos empregadores de elaboração e realização desses serviços. Artigos
168 e 169 da CLT.
NR8 - Edificações: Requisitos técnicos mínimos que devem ser observados nas
edificações. Artigos 170 a 174 da CLT.
NR9 - Programas de Prevenção de Riscos Ambientai (PPRA): Obrigatoriedade de
elaboração e realização, por parte de todos os empregadores deste programa. Artigos
175 a 178 da CLT.
NR10 - Instalações e Serviços em Eletricidade: Condições mínimas exigíveis para
garantir a segurança dos empregados que trabalham em instalações elétricas. Artigos 179
a 181 da CLT.
NR11 - Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais:
Segurança no transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais, tanto
de forma mecânica quanto manual. Artigos 182 e 183 da CLT.
NR12 - Máquinas e Equipamentos: Segurança em relação à instalação, operação e
manutenção de máquinas e equipamentos. Artigos 184 e 186 da CLT.
NR13 - Caldeiras e Vasos de Pressão: Requisitos técnicos - legais relativos à
instalação, operação e manutenção de caldeiras e vasos de pressão. Artigos 187 e 188
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da CLT.
NR14 - Fornos: Recomendações técnicas - legais pertinentes à construção,
operação e manutenção de fornos industriais. Artigo 187 da CLT.
NR15 - Atividades e Operações Insalubres: Descrevi as atividades, operações e
agentes insalubres, inclusive seus limites de tolerância. Artigos 189 e 192 da CLT.
NR16 - Atividades e Operações Perigosas: Regulamenta as atividades e as
operações legalmente consideradas perigosas. Artigos 193 a 197 da CLT.
NR17 - Ergonomia: Adaptação das condições de trabalho às condições
psicofisiológicas dos trabalhadores. Artigos 198 e 199 da CLT.
NR18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção:
Medidas de controle e prevenção no meio ambiente de trabalho na indústria da
construção civil. Artigo 200 inciso I da CLT.
NR19 - Explosivos: Regulamenta depósito, manuseio e transporte de explosivos.
Artigo 200 inciso II da CLT.
NR20 - Líquidos Combustíveis e Inflamáveis: Armazenamento, manuseio e
transporte de líquidos combustíveis e inflamáveis. Artigo 200, inciso II da CLT.
NR21 - Trabalho a Céu Aberto: Prevenção de acidentes nas atividades
desenvolvidas a céu aberto. Artigo 200 inciso IV da CLT.
NR22 - Segurança e Saúde Ocupacional na Mineração: Para trabalhos
subterrâneos. Artigos 293 a 301 e o artigo 200 inciso III, todos da CLT.
NR23 - Proteção Contra Incêndios: Medidas de proteção contra Incêndios. Artigo
200, inciso IV da CLT.
NR24 - Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho: Higiene e
conforto a serem observados nos locais de trabalho. Artigo 200, inciso VII da CLT.
NR25 - Resíduos Industriais: Medidas para o destino dos resíduos industriais
resultantes dos ambientes de trabalho. Artigo 200, inciso VII da CLT.
NR26 - Sinalização de Segurança: Padronização das cores a serem utilizadas
como sinalização de segurança nos ambientes de trabalho. Artigo 200, inciso VIII da CLT.
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NR27 - Registro Profissional do Técnico de Segurança do Trabalho junto ao
Ministério do Trabalho: Trata do profissional técnico de Segurança do Trabalho junto ao
Ministério do Trabalho. Refere-se ao artigo 3° da l ei n° 7.410 de 27 de novembro de 1985,
regulamentado pelo artigo 7° do Decreto n° 92.530 d e 9 de abril de 1986.
NR28 - Fiscalização e Penalidades: Fiscalização trabalhista de Segurança e
Medicina do Trabalho, no que diz respeito à concessão de prazos às empresas. Artigo
201 da CLT.
NR29 - Norma Regulamentadora de Segurança e Saúde no Trabalho Portuário.
Regula a proteção obrigatória os trabalhadores portuários. Medida Provisória n° 1.575-6,
de 27/11/97, do artigo 200 da CLT, o Decreto n° 99. 534, de 19/09/90 que promulga a
Convenção n° 152 da OIT.
NR30 - Norma Regulamentadora de Segurança e Saúde no Trabalho Aquaviário:
Trabalhadores de embarcação comercial de mercadorias e passageiros. Convenções,
acordos e contratos coletivos de trabalho.
NR31 - Norma Regulamentadora de Segurança e Saúde no Trabalho na
Agricultura, Pecuária Silvicultura, Exploração Florestal e Aqüicultura: Refere-se ao artigo
13 da Lei nº.5.889, de 8 de junho de 1973.
NR32 - Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Saúde: Proteção
aos trabalhadores dos serviços de saúde.
NR33 - Segurança e Saúde no Trabalho em Espaços Confinados: Identificação de
espaços confinados e o reconhecimento, avaliação, monitoramento e controle dos riscos
existente.
NRR1 - Disposições Gerais: Deveres dos empregados e empregadores rurais.
Artigo 13 da Lei nº. 5.889, de 8 de junho de 1973.
NRR2 - Serviço Especializado em Prevenção de Acidentes do Trabalho Rural SEPATR: Estabelece a obrigatoriedade de serviços especializados em empresas rurais.
Artigo 13 da Lei nº. 5.889, de 8 de junhode1973.
NRR3 - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho Rural (CIPATR):
Obrigatoriedade de organizar e manter em funcionamento uma Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes. Artigo 13 da Lei nº. 5.889, de 8 de junho de 1973.
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NRR4 - Equipamento de Proteção Individual

(EPI): Obrigatoriedade de

empregadores rurais fornecerem gratuitamente EPI para os empregados. Artigo 13 da Lei
nº. 5.889, de 8 de junho de 1973.
NRR5 - Produtos Químicos: Manuseio de produtos químicos no meio rural. Artigo
13 da Lei nº. 5.889, de 8 de junho de 1973.
Outras Leis, portarias, decretos e convenções relativas à OIT poderiam ser citados,
porém não caberiam no formato deste artigo, haveríamos de estruturar um livro de
legislações para a Saúde e Segurança do Trabalho, porém essa é uma organização que
caberá a cada empresa separar a legislação que lhes interessam de acordo com o tipo de
produto e serviço desenvolvido.

SISTEMA JURÍDICO PREVIDENCIÁRIO

O sistema jurídico previdenciário tem como objeto de trabalho o Direito da
Previdência Social ou, como recentemente chamado de Direito da Seguridade Social,
mencionado acima como ramo específico do Direito Público (jus publicum) por
regulamentar atividade do Estado. O nome desse direito origina-se de previdência,
previsão, previdente, são normas e princípios que tutelam os cidadãos que trabalham e
que dele dependam necessitando de assistência contra infortúnios causados pela velhice,
pela invalidez, doença ou até pela morte. Embora procure tutelar os cidadãos que
trabalham o Direito Previdenciário não é um ramo do Direito do Trabalho, como já foi
citado, este é um ramo específico do Direito Privado. (ROQUE, 2004)

Numa relação jurídica previdenciária em um dos pólos encontra-se sempre o
Estado e no outro, o empregador ou o empregado, ou mesmo outro órgão público. As
questões Judiciais previdenciárias são tratadas pela Justiça Federal Comum, pois os
órgãos da Previdência Social são federais.

A lei básica é a consolidação das leis da previdência social, a CLPS é
regulamentada atualmente pelo Decreto nº 3.048 de 06 de maio de 1999 que Aprova o
Regulamento da Previdência Social, e dá outras providências. Esta norma revogou
totalmente o Decreto nº 88.367 de 07 de junho de 1983. Atualmente a CLPS é
complementada por inúmeras normas e alterada em várias partes, sua ultima alteração foi
pelo decreto 6.106 de 30/04/2007 que altera o parágrafo 10 do art. 257.
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A consolidação das Leis da Previdência Social (CLPS) é um conjunto de leis de
natureza previdenciária, mas sem a força unificadora e sistêmica de um código, que é
uma lei que regulamenta um sistema jurídico, uma obra mais completa do que as leis
comuns. (ROQUE, 2004)
Na tabela seguinte apresentaremos a organização dos beneficiados, não nos
referindo a outros Títulos, já que muitos outros assuntos são tratados na CLPS que nos
levariam a não focar o que foi proposto nesse artigo.
Tabela 2 – Organização dos beneficiados em seções da CLPS, segundo a atual Lei
vigente n° 3.048/99.
TABELA 02 - TÍTULO II - DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL CAPÍTULO I - DOS BENEFICIÁRIOS
Seção I

Dos Segurados

Arts. 09 a 14

Seção II

Dos Dependentes

Arts. 16 e 17

Seção III

Das Inscrições para Segurados e Dependentes (ato Arts. 18 a 24
pelo qual o segurado é cadastrado no Regime Geral
de Previdência Social)

CAPÍTULO II

DAS PRESTAÇÕES EM GERAL

Seção I

Das Espécies de Prestação

Seção II

Da Carência (tempo correspondente ao número Arts. 26 a 30
mínimo

de

contribuições

Artigo 25

mensais

indispensáveis para que se faça jus ao
benefício)
Seção III

Do Salário-de-benefício (valor básico utilizado Arts. 31 a 34
para cálculo da renda mensal dos benefícios de
prestação continuada)

Seção IV

Da Renda Mensal do Benefício (renda mensal Arts. 32 a 39
do benefício de prestação continuada que
substituir

o

salário-de-contribuição

ou

o
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rendimento do trabalho do segurado)
Seção V

Do Reajustamento do Valor do Benefício Arts. 40 a 42
(preservar, em caráter permanente, o valor real
do benefício desde a data da sua concessão)

Seção VI

Dos Benefícios (Para cada tipo de beneficiário Arts. 43 a 119
e situação de dependência e tempo de serviço)

A Lei 3.048/99 disciplina a aplicação, acompanhamento e avaliação do Fator
Acidentário de Prevenção - FAP e do Nexo Técnico Epidemiológico complementado pelo
Decreto nº 6.042 de 12 de fevereiro de 2007, e dá outras providências. Disciplina várias
matérias como o Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS, Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço – FGTS através da guia de recolhimento pelas empresas, regula
algumas organizações como o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, e se
correlaciona com disposições tributárias para a arrecadação e o recolhimento de
contribuições pela Secretaria da Receita Federal – SRF e faz outras atuações.

No que se refere a atuação da Previdência social, é um instituto de uma
importância tão grande para a sociedade que foi criado um Ministério da Previdência e
Assistência Social para tratar de orçamentos assistenciais para mais de 70% da
população brasileira e também para toda a empresa que por obrigação deve fazer parte
dela. Todo esse regime previdenciário se origina na nossa Constituição de 1988, no seu
Título VIII, Da Ordem Social, principalmente no Capítulo II, que trata da Seguridade social,
a partir do artigo 194 que a define.
Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa
dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à
saúde, à previdência e à assistência social...e Incisos.
No texto da CLPS existem dois artigos de grande importância que definem o seu
campo de atuação e situações que a previdência Social é obrigada a atender o
contribuinte filiado segundo pré-requisitos estabelecidos.
O primeiro deles é o artigo 5º que define as situações que ela entrará para prestar
assistencia ao contribuinte que são: para cobertura de eventos de doença, invalidez,
morte e idade avançada; proteção à maternidade, especialmente à gestante; saláriofamília e auxílio-reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda; e pensão
por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes.
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O segundo em ordem de importância é o artigo 6º que define a divisão da
Previdência Social em duas formas de organização, relacionadas ao tipo de empregado.
Uma delas é o Regime Geral de Previdência Social que assiste todas as situações do
artigo 5º, exceto para aquele contribuinte que sofreu desemprego involuntário, observado
o disposto no art. 199-A quanto ao direito à aposentadoria por tempo de contribuição.
(Redação dada pelo Decreto nº 6.042, de 2007).; e a outra forma de organização são os
regimes próprios de previdência social dos servidores públicos e dos militares.
O Direito Previdenciário na Constituição de 1988 nos artigos 203 e 204 que
referenciou a Lei 3048/99 tratou também Assistência Social. Esse tipo de direito
previdenciário distingue-se pelo fato de que o auxílio prestado não exige contraprestação
e custeio por parte do favorecido, enquanto a Previdência Social é custeada pelo próprio
segurado, pelas empresas e pelo Governo.
Outras leis são muito importantes e auxiliam o Sistema Previdenciário Nacional
como a Lei 8.212/1991 que dispõe sobre a organização da Seguridade Social, institui
Plano de Custeio, e dá outras providências; a Lei 8.213/1991 que dispõe sobre os Planos
de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências; A Emenda Constitucional nº
20/1998 que Modifica o sistema de previdência social, estabelece normas de transição e
dá outras providências; A Emenda Constitucional nº 29/2000 que altera os arts. 34, 35,
156, 160, 167 e 198 da Constituição Federal e acrescenta artigo ao Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, para assegurar os recursos mínimos para o financiamento
das ações e serviços públicos de saúde; pela Lei 10.666/2003 que dispõe sobre a
concessão da aposentadoria especial ao cooperado de cooperativa de trabalho ou de
produção e dá outras providências; a Emenda Constitucional nº 51/2006 que acrescenta
os §§ 4º, 5º e 6º ao art. 198 da Constituição Federal.
Existem outros atos, complementações e alterações importantes que auxiliam a
ordem social tendo como base o primado do trabalho, e como objetivo o bem estar e a
justiça social, que não serão aqui citados devido à vastidão do assunto, estes por
enquanto estarão inseridos no campo do Sistema Previdenciário e com a necessidade de
conhecê-los, podem ser encontrados em livros doutrinários, jurisprudências e site do
Ministério da Previdência Social, tal assunto é assegurado pela nossa Constituição de
1988, no seu artigo 193.
Art. 193 da CF de 1988. A ordem social tem como base o primado do trabalho, e como
objetivo o bem-estar e a justiça sociais.
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FISCALIZAÇÃO DO TRABALHO
A Fiscalização do Trabalho verifica o cumprimento, por parte das empresas, da
legislação de proteção ao trabalhador, com o objetivo de combater a informalidade no
mercado de trabalho e garantir a observância da legislação trabalhista. (Site do MTE)
A Secretaria de Inspeção do Trabalho – SIT e o Departamento de Fiscalização do
Trabalho – DEFIT vem realizando um trabalho de comparação estatística no decorrer dos
anos da fiscalização do trabalho desde 1990, onde observa-se um crescimento do TREF
(Taxa de Regularização em Estabelecimentos Fiscalizados - Relação percentual entre Nº
de itens da legislação trabalhista irregulares regularizados na ação fiscal / Nº de itens da
legislação trabalhista encontrados em situação irregular). (Site do MTE)
Verificando o dado disponível mais distante da atualidade, no ano de 1996 a TREF
resultou 64,85% de estabelecimentos regularizados fiscalizados, comparando-se ao
proporcional de janeiro a maio de 2007 a TREF resultou em 86,41% de estabelecimentos
regularizados, isso significa que o ambiente coorporativo está cada vez mais preocupado
em cumprir a legislação que pode ser conseqüência de uma fiscalização mais eficiente
associada a uma legislação que esteja intimamente ligada ao sistema social. (Site do
MTE).
Comparações feitas pela estatística de fiscalização do trabalho em empresas no
Brasil entre os anos de 2005 e 2006 podem constatar que os empresários e empresas
públicas regidas pela CLT estão muito distantes de diminuir seus custos com problemas
relacionados a segurança e saúde do trabalhador, como mostram as tabelas 3 e 4 abaixo,
mas que existem pretensões do setor como podemos verificar nos movimentos
humanistas das corporações.

RESULTADOS
De acordo com o comparativo de fiscalizações, no ano de 1996 a TREF foi de
64,85% de estabelecimentos regularizados, relacionando-se com janeiro à maio de
2007(proporcional ao período), com uma TREF de 86,41% de estabelecimentos
regularizados, constou-se o bom desempenho das empresas brasileiras ao longo dos
anos, podendo perceber nas estatísticas do site do MTE o decrescimento de empresas
irregulares até os dias atuais.
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Tabela 3 – Estatística da fiscalização em empresas no ano de 2005.
EMPRESAS/LOCAIS FISCALIZADOS

375.097

Nº DE EMPRESAS AUTUADAS

59.756

AUTOS DE INFRAÇÃO LAVRADOS

107.064

TREF (*)

88,77%

Pagamento de Indenizações

R$ 7.554.809,51

Tabela 4 - Estatística da fiscalização em empresas no ano de 2006.
EMPRESAS/LOCAIS FISCALIZADOS

357.319

Nº DE EMPRESAS AUTUADAS

61.809

AUTOS DE INFRAÇÃO LAVRADOS

115.085

TREF (*)

86,46%

Pagamento de Indenizações

R$6.136.944,00

Fonte: SFIT/DEFIT/SIT/MTE; relatórios Grupos Móveis de Fiscalização do Trabalho
Escravo e relatórios Delegacias Regionais do Trabalho sobre a retirada de
crianças/adolescentes do trabalho.
(*) TREF – Taxa de Regularização em Estabelecimentos Fiscalizados – Relação
percentual entre nº. de itens da legislação trabalhista irregulares na ação fiscal/nº. de
itens da legislação trabalhista encontrados em situação irregular. Atualização em
16.01.2007
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CONCLUSÃO
De acordo com estatísticas disponíveis no site do MTE do comparativo do resultado
das fiscalizações anuais desde 1990, o número de empresas irregulares tem diminuído
significativamente chegando a 86,41% de empresas regularizadas até o primeiro
semestre de 2007.
Apesar do número de empresa autuada ser maior em 2006 em relação a 2005,
2.053 empresas a mais, possivelmente pelo aumento da eficiência da fiscalização, houve
uma diminuição no valor das indenizações pagas, numa economia de R$ 1.417.865,51
em 2006, isso significa que as empresas públicas e privadas estão cada vez mais se
interessando pela diminuição de custos, priorizando algumas ações e que para diminuílos o melhor caminho, inicialmente é seguir o sistema jurídico vigente em nosso país.
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