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Apresentação

O Livro Ensino & Mercado: Pós-Graduação FSG é um meio articulador das
diretrizes organizacionais da Faculdade da Serra Gaúcha (FSG), que se propõe
a disseminar o conhecimento desenvolvido pela sua comunidade acadêmica,
através de um conjunto de artigos apresentados nessa publicação. A finalidade
desta iniciativa é promover a cultura e o conhecimento desenvolvidos em salas
de aula dos diversos cursos de Pós-Graduação da FSG, de forma a relacionar
estes com os diferentes projetos de pesquisa e extensão.
A publicação deste livro se propõe a demonstrar alguns resultados da articulação
entre a teoria e a prática, através das pesquisas desenvolvidas por alunos e
professores da Pós-Graduação da FSG. Neste sentido há uma discussão de
conceitos de diversas áreas do conhecimento, transformando as teorias em
melhorias e inovações aplicas às organizações.
O livro está organizado em três eixos: i) Ensino; ii) Mercado; iii) Processos
Empresariais. Nestes, aborda-se aspectos inerentes a cada temática, fruto de
estudos específicos de cada área e tendo como pano de fundo o desenvolvimento
das organizações.

Ma. Flávia Camargo Bernardi,
Me. Julio Cesar Ferro de Guimarães,
Ma. Eliana Andrea Severo
Organizadores, Setembro de 2013.
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RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo analisar o processo de construção do conhecimento, por
meio da relação entre alguns softwares educacionais e as concepções pedagógicas que estão ligadas
diretamente com as concepções pedagógicas. O tipo de pesquisa escolhida para esta investigação foi
a exploratório, e o procedimento selecionado foi pesquisa bibliográfica e documental, baseada na
observação e análise de alguns softwares educacionais. Por meio das análises podemos perceber que
existem inúmeros objetos de aprendizagem que são utilizados nas instituições. No entanto, pouco se
propõe a seguir uma linha de construção do conhecimento em que o aluno tenha maior possibilidade
de interação. Cabendo ao educador fazer a seleção adequada à proposta pedagógica da instituição
em que está inserido.
Palavras-Chave: Tecnologia de Informação e Comunicação; Alfabetização; Educando; Educador.

1 INTRODUÇÃO
A atualidade assina a expansão e o domínio das Tecnologias de Informação e
Comunicação (TICs), principalmente o que se refere à informação e conteúdos a ela
agregados e à nova relação que se instala entre ensinar e aprender. As possibilidades
que a “caixa mágica” (computador) oferece de maneira quase que ilimitada com
inúmeras conexões que se interligam, origina um universo de sons, imagens e
palavras, tomando diferentes formas e significados. A complexa organização que
a rede apresenta, é na verdade um precioso recurso que se descortina por meio
de uma nova linguagem, resultando uma simbiose homem/máquina, despertando
diferentes comportamentos nas diversas culturas sociais.
Segundo Lèvy (1993), o domínio das tecnologias, é atualmente, o que foi a
escrita para reis e clero em que passou a ocupar um lugar central na comunicação
entre os povos. Todas essas redes de conexões que se conhece assemelham-se a mente
humana: uma imensa estrutura cognitiva. Essa tecnologia intelectual comparada à
mente humana, apontada por Lévy (1993) leva a questionar o quanto se explora esta
tecnologia e de que forma se oferece para contribuir no desenvolvimento cognitivo
num ambiente alfabetizador. Tais tecnologias devem ser incorporadas pela escola
e adaptadas conforme a metodologia e a corrente pedagógica que a comunidade
educativa segue. Sendo assim, estas devem vir como uma ferramenta para auxiliar
no processo, colaborando na aprendizagem e não como um fim em si mesmo.
O presente artigo propõe como objetivo, analisar o processo de construção
do conhecimento, por meio da relação entre alguns softwares educacionais e as
concepções pedagógicas que estão ligados diretamente com concepções pedagógicas.
12
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Mas para isso, é necessário estudar com a devida relevância cada ferramenta ou
software utilizado no âmbito pedagógico e as concepções intrínsecas nestas TICs
para não correr o risco de repetir velhas práticas tradicionais e bancárias de ensinar
que não correspondem as necessidades da sociedade atual.
Para atingir o propósito desta investigação, foi utilizado o tipo de pesquisa
exploratória, com o procedimento de pesquisa bibliográfica e documental. A
pesquisa baseou-se numa abordagem qualitativa, coletando os dados, por meio da
técnica documentos em textos específicos referentes a concepções pedagógicas e
tecnologias educacionais. E para organizar a coleta dos dados, utilizou-se a análise
de conteúdo, com as categorias e subcategorias principais eleitas pelas pesquisadoras
deste trabalho.
A estruturação desse artigo apresenta-se na seguinte ordem: o primeiro
capítulo consiste na Introdução, com as ideias principais do tema abordado. O
segundo capítulo Revisão da Literatura, expõe a opinião de diversos autores no
que se refere ao conhecimento numa perspectiva física, pedagógica e o processo de
aprendizagem com o uso das TICS. O terceiro capítulo Metodologia apresenta os
tipos de pesquisas utilizados. O quarto capítulo, Análise dos Resultados, consiste
no resultado da pesquisa. E o quinto capítulo Considerações Finais, a conclusão da
autora sobre a pesquisa realizada.
2 REVISÃO DA LITERATURA
2.1 O conhecimento e a mente humana: uma perspectiva física
A mente é constituída para organizar dentro de um contexto, através de
certas vias, uma rede de conexões que se interliga, dando significado a conceitos
e associações estabelecidas a partir dos sentidos. A todo o momento ocorrem
modificações, transformações a partir do que chega do mundo exterior: sons,
imagens, palavras que vai tomando proporções maiores.
Muitos elementos de uma mensagem ou hipertextos podem ser recebidos
ao mesmo tempo. Sendo que, o hipertexto é um tipo de programa dinâmico
para a organização de conhecimento ou dados. Mas que mesmo assim necessita
de organização complexa mediada pelas pessoas (palavras, páginas, imagens,
13
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gráficos), que hoje é encontrada facilmente nas ferramentas tecnológicas rastreadas
para encontrar o que se deseja. Essa busca era feita em jornais ou revistas, lendo
manchetes ou em fotos.
Hoje se pode dizer que existe a nova leitura chamada de navegação levada
de forma rápida e quase instantânea de um a outro, abrangendo a totalidade do
texto de forma não linear. Dessa maneira, corre-se o risco de se perder com maior
facilidade em um hipertexto. Por ser dinâmico e complexo se torna difícil de ser
constituído, porém os recursos que subsidiam essa construção facilitam a cognição
humana para manter e elaborar as estruturas. Os esquemas, mapas, via de acesso de
um documento permitem uma atitude exploratória, auxiliando uma pedagogia ativa
(LÉVY, 1993).
Os construtores desta tecnologia devem levar em conta a evolução
cultural da sociedade e hábitos adquiridos com as antigas tecnologias, bem como as
práticas, formando um ambiente cognitivo e não apenas uma parte ou um módulo. Há
a preocupação de não separar a máquina como tal e nem somente o conhecimento,
mas que haja uma simbiose considerando as habilidades, necessidades e expectativas
de uma sociedade. A questão do bom ou mau uso do computador sempre esteve e
sempre estará em pauta a cada novidade técnica que surge.
O importante neste contexto tecnológico que se inaugura é estabelecer
relações entre as palavras, formando um hipertexto, mas nem sempre será possível
ter as mesmas interpretações dos fatos, o que poderá conduzir a caminhos e
conexões distintas. Percebe-se, desta forma, que a comunicação se faz por meio de
uma grande teia de informações, dialogando entre si em uma rede de associações
interligadas e um novo desenho se mostra com inúmeras possibilidades de novos
caminhos. Conforme exemplificado na imagem abaixo:

14
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Figura 01 - Construção do Conhecimento
Fonte: Elaborada a partir das fontes teóricas utilizadas nesta pesquisa.

As diversas manifestações da escrita mostram as formas de pensamentos ou
as temporalidades de uma sociedade. Por exemplo, a oralidade primária, palavra
antes da escrita, tem a função de perpetuar a memória social, lembranças dos
indivíduos alicerçadas em uma memória auditiva. Era representada por uma cabeça
com muitas orelhas.
A memória humana em longo prazo é ativada por meio de caminhos de
associações que leve a uma representação já formada e acomodada que precise
ser tocada, quando for necessário. Para acomodar informações ou imagens é
preciso fazer pequenos esquemas entre o que se quer lembrar e liga-se a situações
ou conhecimentos familiares. “A associação de um item de informação com um
esquema preestabelecido é uma forma de compreensão da representação em
questão. É também uma maneira de fazer com que ela se beneficie da densa rede de
comunicação que irriga o esquema.” (LÉVY,1993, p.80)
As sociedades sem escrita se utilizam de estratégias como técnicas de
memorização como rimas, ritmos de cantos, poemas que são eficazes. Caso não
seja repetida várias vezes está fadada a desaparecer. Com o passar do tempo tomam
diferentes estruturas e formas em decorrência das vivências porque a transmissão é
15
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uma maneira de recriar. Ainda hoje o conhecimento é passado através da oralidade,
narrativas e passa-se a maior parte do tempo exercitando as habilidades de observar
imitar, repetindo e fazendo, e não estudando teorias.
Com a escrita nos domínios de reis e padres havia esse intervalo entre
quem escrevia e o destinatário não havendo, porém um intermediário que fizesse a
contextualização da mensagem, criando uma distância entre o mundo do autor e do
leitor (LÉVY, 1993, p.89). “A separação do emissor e receptor, a impossibilidade
de interagir no contexto para construir um hipertexto comum são os principais
obstáculos da comunicação da escrita.” (LÉVY, 1993, p.90). Segundo o autor,
as tecnologias intelectuais ocupam o lugar de auxiliadores cognitivos, servem
como paliativo para certas fraquezas dos processos automáticos de raciocínio e os
mecanismos esquematizantes da memória em longo prazo.
2.2 O conhecimento e a mente humana: uma perspectiva pedagógica
Estamos inseridos em uma sociedade quase totalmente tecnológica digital,
e nesse contexto cabe ao educador a escolha adequada do uso dessa ferramenta de
acordo com o ambiente em que está inserido. Por isso, deve ter conhecimento das
diferentes perspectivas pedagógicas para fazer uma abordagem seletiva do que as
TICs oferecem. Estas ferramentas que auxiliam e são criadas pela mente humana
possuem uma linguagem pode ser mediada e vem carregada por conceitos históricosociais por meio do tempo que irão se transformando e evoluindo.
Para poder observar a evolução do conhecimento segue o quadro explicativo
referente às diferentes concepções pedagógicas para a análise de alguns softwares
adequados a cada uma das tendências.
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Quadro 01 - Tendências Pedagógicas
Fonte: Extraído do Site do Professor (http://www.aol.com.br/professor/).
O quadro apresenta a síntese das teorias cognitivas valorizadas em seu
meio de aplicação e fundamentadas naquilo que cada um dos pensadores acredita
que seja o melhor meio para chegar à aprendizagem efetiva. Cada qual tem suas
características próprias e as instituições de ensino acabam elegendo a concepção
pedagógica que melhor se identifica e acredita ser a mais eficiente.
Para Vygotsky, a escola pode ser até mesmo um ambiente letrado mais
rico do que o mundo fora dela. O professor pode servir como mediador entre os
17
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estudantes e este ambiente letrado (1996, p.221). Se aquilo que é apresentado ao
educando for significativo, haverá uma relação de troca entre a proposta de trabalho
e quem está fazendo uso dela. Pois ele estará continuamente resolvendo situações
problemas e recebendo um feedback de como foi seu desempenho, podendo retomar
alterando o resultado. Porque o conhecimento se dará por meio da própria atividade
do educando.
O educando imerso em uma sociedade letrada está exposto a símbolos e
signos reconhecendo neles a sua função, podendo usufruir das TICs sem o domínio
da leitura e da escrita. Por meio da manipulação desse objeto o educando poderá se
apropriar da escrita sabendo que esta ocorre de forma individual. Segundo Soares,
(1985, p. 21) “a alfabetização é um processo de representação de fonemas em
grafemas, e vice-versa, mas é também um processo de compreensão/expressão de
significados por meio do código escrito.”
A palavra Letramento é um conceito novo dentro das práticas pedagógicas,
que possibilita inovar o olhar dentro do processo de aquisição da leitura e escrita.
Pois, o letramento tem um sentido amplo, abrangendo um contexto maior do que
codificar os símbolos. Na verdade, a palavra letramento é uma tradução para o
Português da palavra inglesa literacy; os dicionários definem assim essa palavra:

Quadro 02: Origem da palavra Letramento
Fonte: Livro O que é letramento da Magda Soares( p.35)
Traduzindo a definição acima, literacy é “a condição de ser letrado” - dando
à palavra letrado” sentido diferente daquele que vem tendo em português. Em
inglês, o sentido de literate é:
a) Literate: educated; especially able to read and write (educado;
especificamente, que tem a habilidade de ler e escrever).
18
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b) Literate é, pois, o adjetivo que caracteriza a pessoa que domina a
leitura e a escrita, e literacy designa o estado ou condição daquele que
é literate, daquele que não só sabe ler e escrever, mas também faz uso
competente e frequente da leitura e da escrita (SOARES, 2003, p. 36).
Sabendo que Alfabetização e o Letramento são conceitos distintos não podem
ser dissociados dentro de um ambiente alfabetizador. Devem ser contemplados
pelo educador de maneira igual sem privilegiar um mais do que o outro. Pressupõese que os dois conceitos trabalhados de maneira concomitante possibilitam aos
educandos acesso efetivo e competente ao mundo da escrita.
2.3 Relações e processos de aprendizagem e as TICs
O armazenamento de documentos e informações possui acesso rápido,
facilitando o usuário destas tecnologias educacionais, como por exemplo, os
objetos de aprendizagem. A interatividade conquistou e atingiu parcialmente as
massas populares, assim como todos outros meios como a televisão, rádio, cinema.
Mas, fica a dúvida se essa tecnologia que chega até a população é compreendida e
utilizada de forma adequada.
A cada nova informação, os dados são atualizados e este processo, é feito
em tempo real, sem ter que recomeçar o programa. Esta evolução da informação
pode ser representada por meio da imagem abaixo:

Figura 02 - Transformações Informacionais

Fonte: Imagem elaborada a partir do livro As tecnologias da Inteligência de Pierre Lévy
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Sendo que o tempo circular pretende apresentar a informação passada
oralmente através das gerações, com alterações no decorrer do tempo, por não haver
registros concretos. Com o surgimento da tecnologia da escrita a informação e o
conhecimento começaram a perdurar e fazer parte do contexto histórico, formando
uma grande linha do tempo. E essa linha do tempo se transformou num emaranhado
de informações construindo diversos links, compondo a grande rede.
Diante das transformações informacionais, representadas no desenho
é preciso salientar que na era digital, com todos os avanços tecnológicos e a
informação que atinge uma velocidade mediática, sempre haverá os velhos suportes
da escrita e da imagem permeando a coletividade. Os seres humanos fazem parte da
sociedade como um todo, seja de um grupo, mas como tal os pensamentos e ideias
se interligam através de redes neuronais, formando conexões entre as informações
e ampliando os conhecimentos de formas diferentes.
As atividades cognitivas processadas pelo pensamento são fornecidas pela
cultura. São os estímulos externos e as vivências que permitem elaborar uma grande
estrutura e esquemas que são ativados conforme as necessidades ou ativados através
de “gatilhos”. De acordo com Lévy (1993, p149) corresponde a uma arquitetura
cognitiva, pois conforme o autor: “Só é possível pensar dentro do coletivo.” O que
certa forma, podemos pensar a partir da representação figurada:

Figura 03 - Arquitetura Cognitiva

Fonte: Imagem elaborada a partir da análise de Lévy (1993).
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A representação acima afirma o conjunto de algumas das relações possíveis
para a construção do conhecimento sedimentadas pelas ideias e teorias de
estudiosos complementadas pelas leituras que fazemos do mundo que nos cerca
e pelas experiências vividas em diferentes situações e contextos. Esses elementos
interligados dão suporte e possibilitam novas conexões, ampliando essa arquitetura.
3 METODOLOGIA
O tipo de pesquisa escolhida para esta investigação foi a exploratório,
conforme Gil (2007) define-se como um estudo aprofundado de um tema escolhido
para familiarizar-se com a investigação. Este tipo de pesquisa colabora com o objetivo
geral do artigo que foi analisar o processo de construção do conhecimento, por meio
da relação entre alguns softwares educacionais e as concepções pedagógicas que
estão ligados diretamente com concepções pedagógicas.
O procedimento selecionado foi pesquisa bibliográfica e documental, sendo
que, este se conceitua como sendo desenvolvido, segundo Gil (2004) com uma
revisão do material já elaborado, principalmente com artigos científicos e livros.
A abordagem desta pesquisa foi qualitativa, que é relatada na tentativa
de descrever comportamentos de variáveis e situações. Roesch (2009) considera
a pesquisa qualitativa apropriada para a avaliação formativa, quando se trata de
melhorar ou aperfeiçoar a efetividade de um programa ou plano.
Os objetos de estudos selecionados para a coleta de dados foram os seguintes
documentos:
a) Construtivista
- Kid Pix:
1ª serie: carimbar 1 figura: Escrever o nome da mesma
2ª série: 2 figuras: Escrever 1 frase
3ª série: 3, 4, 5 carimbos: Um texto
4ª série: Uma figura (cenário): Desenvolver uma história (com inicio,
meio e fim)
- Quadrinhos Turma da Mônica:
1ª série: Carimbar os personagens e os cenários - Criar uma frase
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2ª série: Carimbar os personagens, cenários e balões - Criar falas
sobre determinados assuntos (específicos) Ex; Higiene, Meio ambiente, etc
3ª e 4ª série: Carimbar os personagens, cenários, balões e criar
diálogos entre os mesmos, criando uma história.
b)Tradicional:
- Software Educativos Expoente:
Combinando as Vogais
Formando as Palavras
Aprendendo a Escrever
Navegando com a Multiplicação e a Adição.
A técnica definida para coletar os dados da pesquisa foi documentos, que
pode ser definida conforme Marconi e Lakatos (2001) como a fonte de coleta de
dados que está restrita a documentos, escrita ou não, constituindo o que se denomina
de fontes primárias. Estas podem ser recolhidas no momento em que o fato ou
fenômeno ocorre, ou depois.
Utilizando essas três variáveis – fontes escritas ou não; fontes primárias ou
secundárias; contemporâneas ou retrospectivas – podemos apresentar um quadro
que auxilia a compreensão do universo da pesquisa documental. É evidente que
dados secundários, obtidos de livros, revistas, jornais, publicações avulsas e teses,
cuja autoria é reconhecida, não se confundem com documentos, isto é, dados de
fontes primárias. Existem registros, porém, em que a característica “primária”
ou “secundária” não é tão evidente, o mesmo ocorrendo com algumas fontes não
escritas. Por isto, nossa tentativa de estabelecer uma relação entre softwares e as
concepções pedagógicas. A aplicação ocorreu da seguinte forma: se deu através da
exploração e análise dos softwares, onde as pesquisadoras manusearam os objetos
de estudos para tomar conhecimento e compreender em qual das concepções
escolhidas pelas mesmas se enquadram e correspondem a cada teoria.
Para técnica de análise foi selecionada a Análise de Conteúdo, que conceituase, conforme Bardin (2002) como sendo um conjunto de técnicas de análise das
comunicações, visando, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição
do conteúdo das mensagens, obter indicadores quantitativos ou não, que permitem
a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção
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(variáveis inferidas) das mensagens.
4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS
Softwares utilizados em um ambiente ou contexto de ensino podem ser
considerados um “software educacional”, mas para que assim possa ser definido,
é necessário que a sua utilização esteja vinculada a uma metodologia que oriente
o processo ensino-aprendizagem, e esteja de acordo com a proposta pedagógica
da escola. Os softwares considerados Construtivistas permitem que os alunos
concentrem-se e aprendam a pensar e a refletir, pois o conhecimento não é passado
ao aluno. O aluno não é instruído, nem ensinado pelo software, mas é o construtor
do seu próprio conhecimento, onde o computador é visto como uma ferramenta.
A tarefa do aluno não é aprender pelo computador, mas aprender por meio
dele, das atividades propostas, na escolha de caminhos e a liberdade na busca de
informação. O aluno possui a responsabilidade sobre o gerenciamento de suas tarefas
e o papel do professor passa a ser de orientador ou facilitador, sendo que o aluno
possui papel ativo. Dessa forma se confirma a não linearidade da ação pedagógica.
Estes objetos de aprendizagem estimulam a colaboração, permitem o diálogo e a
negociação no trabalho em grupo. Como segue o exemplo deste software:

Figura 04 - Kid Pix - Projeto 1ª série
Fonte: CD ROM KID PIX 2 e 3- POSITIVO BRODERBUND
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O software demonstra etapas que deverão ser apresentadas aos alunos
de acordo com o processo de aprendizagem que se encontra. Estes objetos de
aprendizagem são considerados Construtivistas porque neles o aluno possui papel
ativo, consegue demonstrar suas ideias, são responsáveis pelo gerenciamento das
suas tarefas.

Figura 05 - Quadrinhos Turma da Mônica - Projeto 2ª Série
Fonte: CD ROM- QUADRINHOS TURMA DA MÔNICA - FTD

Este outro modelo de objeto de aprendizagem, permite aos alunos autonomia
na escolha dos elementos por ter disponível várias ferramentas para compor a
sua história. Este software visa uma proposta mais interativa que coincide com a
Teoria de Emília Ferreiro, que leva em conta as fases de desenvolvimento dentro da
Psicogênese, respeitando o aluno na sua evolução de aprendizagem.
Os objetos de conhecimento proporcionam ao sujeito pensar sobre suas
ações, observando o erro como um caminho para o acerto. E, não exatamente que
para passar para o próximo nível do jogo terá que acertar sempre a atividade. Mas,
pensar e interferir de acordo com o seu nível de conhecimento com a intervenção
do professor.
Já os softwares considerados “tradicionais” são utilizados para substituir
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materiais didáticos onde se transformou em uma ferramenta informatizada dos
Métodos Tradicionais. O aluno lê o conteúdo, o seu conhecimento é testado e se errar
o processo se repete. Caso contrário, avança para a próxima etapa. A aprendizagem
que ocorre é estruturada e controlada pelo programa. Nesta proposta o professor
tem o papel de transmitir conhecimento ao aluno. O aluno aprende a executar as
tarefas que lhe forem determinadas, não cria nem inventa, reproduz o que aprende.

Figura 06 - Combinando as Vogais – Tela Principal

Fonte: EXPOENTE EDUCATIVOS – COLEÇÃO ALFABETIZAÇÃO.

Na figura 06, o aluno não interage com a atividade é apenas um exercício
repetitivo que necessita de um modelo para posteriormente executar, servindo
apenas para fixação ou recuperação de conteúdos.
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Figura 07 - Formando Palavras - Tela Principal

Fonte: EXPOENTE EDUCATIVOS – COLEÇÃO ALFABETIZAÇÃO

No outro objeto também considerado Tradicional o aluno terá que apenas
ter a habilidade de agrupar as sílabas e formar palavras, utilizando apenas a
memorização. Essas atividades são válidas apenas para rever construções já feitas
pelos alunos, são situação apenas de fixação, não levam o sujeito a fazer suas
próprias elaborações. Os softwares não demonstram a preocupação com os níveis
de desenvolvimento das crianças, parece que todos pensam e aprendem de igual
maneira, tudo muito mecanizado.
Na variação de software Tradicional a criança além da memória, necessita
manter a sequencia de cada letra que falta para empregar cada uma de maneira
adequada, estabelecendo relação fonema-grafema. É importante que os profissionais
da educação conheçam os estágios de desenvolvimento infantil para selecionar
adequadamente objetos de aprendizagem que permitam a criança avançar no
conhecimento e se tornem sujeitos de sua aprendizagem e não meros repetidores.
Faz-se necessário que os profissionais da educação conheçam os estágios de
desenvolvimento infantil para selecionar adequadamente objetos de aprendizagem
que permitam a criança avançar no conhecimento e se tornem sujeitos de sua
aprendizagem e não meros repetidores.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir do trabalho realizado podemos pensar em análises e manipulação
dos objetos de aprendizagem que muitas escolas utilizam as tecnologias apenas
como uma substituição do uso do caderno. Por ser mais atrativo e dinâmico, mas,
essa não é a real função das TICS. Com as análises dos objetos selecionados é
possível perceber que a maioria dos materiais disponíveis nas escolas pertence à
Teoria Tradicional, por fazerem parte de trajetória de educação tradicional que se
perpetuou durante muito tempo na educação.
Estes recursos devem servir para complementar o trabalho do educador em
sala de aula, mas, para isso é necessário ter um conhecimento profundo da proposta
da escola para conseguir selecionar criteriosamente softwares adequados, e que as
aulas no Laboratório de Informática não seja apenas o momento de jogar, encaradas
como lazer, mas, de aprendizagem e construção. O professor deve ter clareza nos
objetivos, conhecer as necessidades da turma para ter um planejamento adequado,
almejando resultados positivos, vendo as Tecnologias como aliada.
A escolha correta dos softwares permite tanto ao professor como os alunos
a possibilidade de fazer novas conexões, dentro de uma proposta para ampliar seu
campo de conhecimento, permitindo a exploração de novos caminhos e novas
descobertas no caminho das tecnologias. Precisamos avançar e levar para dentro
das salas de aula as TICs de maneira efetiva e com pleno conhecimento do manejo e
uso adequado dessa ferramenta tão fantástica, deixando de lado o medo da máquina,
trazendo ela como um benefício e não um malefício.
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RESUMO
O acidente vascular cerebral (AVC) é definido como um sinal clínico de rápido desenvolvimento de
perturbação focal da função cerebral com mais de 24 horas de duração, sendo a segunda maior causa
de morte no mundo e a primeira de incapacidade. No Brasil, o número de indivíduos acometidos é
grande, devido a isto, a contínua investigação das necessidades de saúde desses indivíduos se torna
de suma importância. A marcha é a função mais afetada, sendo que 80% dos indivíduos inicialmente
perdem essa habilidade, e mesmo após a recuperação, ela é geralmente lenta, com equilíbrio e
resistência deficitários. Devido ao déficit de marcha dos pacientes com AVC, a mobilidade destes
é prejudicada dificultando ou até mesmo incapacitando-o de sair de sua casa, ou até mesmo se
locomover dentro da própria residência. Este estudo teve por objetivos: avaliar a mobilidade de
indivíduos hemiparéticos pós AVC, utilizando a medida do “diário do espaço de vida”. Realizou-se
um estudo transversal, onde foram selecionado 09 indivíduos hemiparéticos pós AVC que realizam
atendimentos de fisioterapia junto ao IIS da Faculdade da Serra Gaúcha - FSG. Foi utilizado
para a coleta de dados, um questionário denominado “Diário de Espaço de Vida” ou “Life-Space
Assessment – LSA”, que foi criado pela Universidade de Alabama e utilizado pela primeira vez
em 1985, tendo por intuito verificar o quanto um indivíduo com comprometimentos decorrentes
de um AVC é capaz de se locomover. Esse instrumento aborda questões específicas de mobilidade,
nas últimas 4 semanas, desde o deslocamento entre quartos da casa até lugares fora da cidade.
Os resultados apontaram que dos 09 participantes avaliados, a média de idade foi de 57,85 anos
(dp=10,55, xmin=34 e xmax=70), sendo 36% do gênero feminino, e 64% do gênero masculino.
Quanto ao desempenho alcançado no escore do “Diário do Espaço de Vida”, obteve-se uma média
de 63,83 pontos (dp=18,16, xmin=41,5 e xmax=90). Pode-se concluir que existem muitas diferenças
em relação a mobilidade da amostra, todavia, os pacientes acometidos por AVC apresentam uma
diminuição da mobilidade relacionada ao grau da sua sequela motora.
Palavras-chave:Acidente Vascular Cerebral; Fisioterapia; Funcionalidade; Mobilidade.

1 INTRODUÇÃO
Segundo a Organização Mundial de Saúde, o acidente vascular cerebral
(AVC) também denominado como acidente vascular encefálico (AVE), é definido
como um sinal clínico de rápido desenvolvimento de perturbação focal da função
cerebral com mais de 24 horas de duração, sendo a segunda maior causa de morte
no mundo e a primeira de incapacidade (NUNES et al., 2005 apud POLESE et al.,
2008).
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No Brasil, o número de indivíduos acometidos por AVC é significativo. Costa
et al. (2010) afirmam que, devido a isto, a contínua investigação das necessidades
de saúde desses indivíduos se torna de suma importância para que os fisioterapeutas
e demais membros da equipe de saúde possam planejar um tratamento eficaz e
individualizado.
O AVC ocorre por alterações na irrigação sanguínea encefálica e pode levar
o individuo à ter déficits motores que podem acarretar em prejuízos funcionais,
interferindo diretamente nas suas atividades de vida diária.
Este pode ser isquêmico onde o tecido cerebral é privado de fornecimento
de sangue arterial por algo que possa estar obstruindo a passagem sanguínea, ou
pode ser hemorrágico resultante do extravasamento de sangue para fora dos vasos,
podendo ir para o interior do encéfalo ou para um espaço entre o encéfalo e a
membrana aracnóide.
As sequelas de um indivíduo que foi acometido por AVC dependerão da
localização, do tamanho da lesão e da quantidade de fluxo sanguíneo colateral,
porém, em grande parte dos casos, a alteração física mais comum é a hemiplegia
ou a hemiparesia, perda total ou parcial do movimento no hemicorpo contralateral
à lesão (POLESE et al., 2008). Entretanto, o quadro clínico resultante de um AVC
ainda vem sendo muito estudado.
A hemiparesia é a mais evidente das disfunções motoras presentes num pósAVC, ela resulta da perda importante da seletividade nos músculos que controlam
o tronco, principalmente para flexão, rotação e flexão lateral, causando assim uma
assimetria postural, com distribuição de peso alterada sobre o hemicorpo parético.
(GOMES et al., 2006 apud TRINDADE et al., 2011).
Em um indivíduo normal, essa assimetria postural não é visível, pois ao
realizar uma transferência de peso deslocando-se para sentido lateral, o tronco vai
reagir neutralizando a mudança do centro de gravidade e permanecendo dentro da
base de suporte (SHUNWAY-COOK; WOLLACOTT, 2002 apud TRINDADE et
al., 2011). Contudo, no paciente pós-AVC, o tronco reage de outra forma onde o
tronco se ajusta ao deslocamento do centro de gravidade, causando um mecanismo de
compensação onde a pelve aumenta sua inclinação e gera uma retração do segmento
junto com uma flexão de quadril e tronco, a posição se torna fixa e a base de suporte
31

Ensino & Mercado - Desafios da Educação

diminui o que ocasiona uma maior dificuldade em manter o equilíbrio dinâmico e
a manutenção da postura requer um maior gasto energético (RODRIGUES et al.,
2004 apud TRINDADE et al., 2011).
Os indivíduos pós-AVC ainda, utilizam estratégias compensatórias para o
controle postural deficitário, no entanto, estas nem sempre são vantajosas, e podem
estar relacionadas ao prejuízo motor. As inabilidades em redistribuir o peso corpóreo
limitam o indivíduo na realização de suas atividades diárias, como levantar de uma
cadeira, subir escadas, marcha e tarefas de alcance. Desta forma, o reconhecimento
e o tratamento dos déficits de simetria e transferência constituem um importante
aspecto da reabilitação. Pacientes com sequelas de AVC demonstram dificuldade
em controlar o início do movimento, bem como o controle motor voluntário.
A marcha em um paciente com AVC sofre consequências (TRINDADE et
al., 2011), apresentando alterações na sua velocidade, cadência, simetria, tempo
e comprimento dos passos, desajustes posturais, equilíbrio e reação de proteção,
alterações de tônus muscular e alteração no padrão de ativação neural, principalmente
do lado acometido.
A marcha é a função mais afetada pelo AVC, sendo que 80% dos indivíduos
inicialmente perdem essa habilidade (SALBACH et al., 2004 apud GIRIKO et al.,
2010). Mesmo após a recuperação, a marcha é geralmente lenta, com equilíbrio
e resistência deficitários, e alterações na capacidade de adaptação (NG SS; HUICHAN, 2005; FRITZ et al., 2007 apud GIRIKO et al., 2010).
Tendo em vista que a marcha do paciente com comprometimentos
decorrentes do AVC, a mobilidade deste então, é prejudicada dificultando ou até
mesmo incapacitando-o de sair de sua casa, ou até mesmo se locomover dentro da
própria residência.
Com isto, avaliar a mobilidade se torna primordial para o conhecimento
de fisioterapeutas, pois estes, direta ou indiretamente em seu tratamento tendem a
melhorar a mobilidade. Utilizando a medida que a Universidade de Alabama criou,
o Diário de Espaço de vida, utilizado pela primeira vez em 1985 por May et al.,
1985 (PEEL et al., 2005), que tem por intuito verificar o quanto uma pessoa com
comprometimentos decorrentes de um AVC é capaz de se locomover.
Portanto, em virtude de todas as consequências que um AVC pode trazer a
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um indivíduo, se torna essencial para o conhecimento dos fisioterapeutas avaliar
a mobilidade desses pacientes, pois estes profissionais, direta ou indiretamente,
possibilitam definir a importância de uma reabilitação que visa essencialmente a
mobilidade funcional do paciente, que incapacitado, em determinados momentos
se vê dependente de familiares ou cuidadores, e muitas vezes inclusive, diminui seu
convívio social, excluindo-se de atividade corriqueiras de vida diária, o que pode
a longo prazo associado a todo o quadro clínico, levar a uma depressão profunda.
2 METODOLOGIA
O estudo foi realizado no Instituto Integrado de Saúde, da Faculdade da
Serra Gaúcha, em Caxias do Sul, RS. Um total de 9 (nove) indivíduos, que sofreram
em algum momento de sua vida AVC e que hoje são hemiparéticos devido a isto,
foram entrevistados, com idade média de ± 57,55 de ambos os sexos.
Para avaliarmos os 9 sujeitos, foi utilizado o questionário denominado
“Diário de Espaço de Vida” ou “Life Space Assessment” (Figura 01) que abordou
questões específicas referente a mobilidade dos indivíduos hemiparéticos:
a) Durante as últimas 4 (quatro) semanas, você foi para outros quartos de
sua casa, saindo do lugar de onde você dorme (nível 1)?
b) Durante as últimas 4 (quatro) semanas, você foi para fora de sua casa na
varanda, no jardim, no pátio, corredor ou na garagem (nível 2)?
c) Durante as últimas 4 (quatro) semanas, você percorreu sua vizinhança,
mas além de sua casa ou apartamento (nível 3)?
d) Durante as últimas 4 (quatro) semanas, você percorreu lugares
imediatamente fora da sua casa ou apartamento mas dentro de sua cidade (nível 4)?
e) Durante as últimas 4 (quatro) semanas, você percorreu lugares fora de sua
cidade (nível 5)?
Para cada nível dos assuntos espaciais questionados foi pedido qual a
frequência da saída de 1 a 3 vezes por semana, 4 a 6 vezes por semana e se eles
necessitavam da ajuda de outra pessoa ou somente ajuda assistiva. O Diário de
Espaço de Vida, é marcado por atribuir um valor a cada um dos 5 níveis e depois
somam-se os pontos obtidos, e multiplica-se ao valor do nível para independência
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(2 = nenhuma assistência, 1.5 = uso de dispositivo auxiliar, 1 = uso de outra pessoa
e dispositivo auxiliar) ao valor da frequência do movimento (1 = menos de uma
vez por semana, 2 = 1 a 3 vezes por semana, 3 = 4 a 6 vezes por semana, e 4 =
diariamente). Os escores variam de 0 (totalmente dependente) a 120 pontos (viajou
para fora da cidade sem assistência).
2.1 Análise Estatística
As pontuações correspondentes a cada nível do questionário foram descritas
pelas avaliações, assinaladas e posteriormente, somadas para a verificação da
pontuação total de cada escala nível do questionário Diário de Espaço de Vida.
Os dados coletados foram armazenados em um banco de dados criado através do
Microsoft Office Excel, versão 2007 e analisados posteriormente no programa
SPSS, versão 16.0.

Nome:							Data da avaliação:
Estas perguntas tem por objetivo consultar as suas atividades somente
referindo-se ao mês passado.
NÍVEL
DE FREQUÊNCIA
INDEPENDÊNCIA
ESCORE
ESPAÇO DE VIDA
Durante as últimas 4 Quantas vezes você Você usa próteses ou outro Nível x frequência x
semanas você foi a... foi lá?
dispositivo?
independência
Você precisa da ajuda de
outra pessoa?

ESPAÇO DE VIDA NIVEL 1
Outros quartos da SIM
sua casa, além do
que você dorme?

1

34

NÃO

1
VEZ

1-3
VEZES

4-6
VEZES

SEMPRE

0

1

2

3

4

1= Assistencia
de pessoas
1.5=dispositvo __________
somente
Nível
1
2 = n e m ESCORE
dispositivo
ou
pessoa
auxiliando
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SCORE:__________x__________x___________=______________(ESCORE)
ESPAÇO DE VIDA NIVEL 2
Uma área fora SIM NÃO 1 VEZ
da sua casa,
como: varanda,
pátio, corredor,
garagem, quintal
ou calçada?

2

0

1

1-3
VEZES

4-6
VEZES

SEMPRE

2

3

4

1= Assistencia
de pessoas
1.5=dispositvo __________
somente
Nível
2
2 = n e m ESCORE
dispositivo
ou
pessoa
auxiliando

SCORE:__________x__________x___________=______________(ESCORE)
ESPAÇO DE VIDA NIVEL 3
Lugares no SIM NÃO
bairro, que
não
seja
seu próprio
quintal, ou
apartamento
e
m
construção?
3

0

1 VEZ 1-3
VEZES

4-6
VEZES

SEMPRE

1

3

4

2

1= Assistencia de
pessoas
1 . 5 = d i s p o s i t v o __________
somente
Nível
3
2=nem dispositivo ESCORE
ou pessoa auxiliando

SCORE:__________x__________x___________=______________(ESCORE)
ESPAÇO DE VIDA NIVEL 4
Lugares fora SIM
do seu bairro,
mas dentro da
sua cidade?

4

NÃO

1 VEZ

1-3
VEZES

4-6
VEZES

SEMPRE

0

1

2

3

4

1= Assistencia
de pessoas
1.5=dispositvo __________
somente
Nível
4
2 = n e m ESCORE
dispositivo
ou
pessoa
auxiliando

SCORE:__________x__________x___________=______________(ESCORE)
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ESPAÇO DE VIDA NIVEL 5
L o c a i s SIM
fora da sua
cidade?

5

NÃO

1
VEZ

1-3
VEZES

4-6
VEZES

SEMPRE

0

1

2

3

4

1= Assistencia
de pessoas
1.5=dispositvo __________
somente
Nível
5
2 = n e m ESCORE
dispositivo
ou
pessoa
auxiliando

SCORE:__________x__________x___________=______________(ESCORE)
TOTAL ESCORE =

Figura 01 – Diário de Espaço de Vida
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados apresentados em média, demonstraram que houve uma média
de 63,83 pontos (dp=18,16, xmin=41,5 e xmax=90) dos indivíduos questionados
que são independentes e que conseguem ter uma mobilidade satisfatória para os
locais no qual desejam ir. A média de idade foi de 57,85 anos (dp=10,55, xmin=34
e xmax=70), sendo 36% do gênero feminino, e 64% do gênero masculino.
Uma característica muito importante e que se destaca na independência
dos seres humanos é a mobilidade. Esta incorpora muitos tipos de tarefas, desde
a capacidade de se levantar da cama ou da cadeira até percorrer ambientes mais
complexos. Para que a mobilidade se dê por satisfatória é necessário que o indivíduo
apresente bom equilíbrio, simetria corporal e transferência de peso (POLESE et al.,
2008).
Em um individuo hemiparético a mobilidade se encontra com déficit. Em
relação ao hemicorpo acometido a literatura apresenta inúmeras variações, além
de divergir sobre a gravidade nas repercussões funcionaisde acordo com o lado
acometido (RODRIGUES et al., 2004).
A mobilidade nos indivíduos acometidos pós-AVC se torna prejudicada,
existindo comprometimentos de firmeza, simetria e estabilidade dinâmica e estes
indivíduos, tipicamente, apresentam assimetria, na qual a maior parte do peso nos
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movimentos de sentar e levantaré transferida para o lado não-parético (CHANG et
al., 2009 apud TRINDADE et al., 2011).
Segundo estudos, o AVC provoca alterações, muitas vezes incapacitantes
relacionadas a mobilidade funcional do individuo, podendo assim comprometer sua
vida de forma intensa e global. E isto o torna dependente, sem vida própria e acaba
desestruturando a vida desse indivíduo (POLESE et al., 2008).
Em estudos descobriu-se que dos indivíduos que sobrevivem a um AVC
cerca de 15% não apresentam prejuízo na sua capacidade funcional, 37% apresentam
discreta alteração mas conseguem se auto cuidar, 16% apresentam moderada
incapacidade precisando de auxilio para vestir-se, e 32% apresentam grave alteração
da sua capacidade funcional, necessitando de ajuda para praticamente todas as
tarefas (BARROS, 2003).
Atividades motoras que requerem planejamento são mais dependentes do
hemisfério esquerdo, logo, estão mais prejudicadas nesses indivíduos. Diante da
modificação decorrente do AVC nas respostas motoras (hemiparesia), parte do
sequenciamento dos movimentos precisaria ser reprogramado nas atividades de
vida diária (VOOS; VALLE, 2008 apud TRINDADE et al., 2011).
Estudos recentes encontraram que 40% dos pacientes pós-AVE ficaram
dependentes de terceiros para a realização de suas atividades diárias (NUNES et
al., 2005 apud POLESE et al., 2008), e a maior parte dos indivíduos refere ser
independente ou semi-independente nas atividades relacionadas ao cuidado pessoal.
4 CONCLUSÃO
Os indivíduos hemiparéticos, pós-AVC, apresentam uma menor
independência funcional por terem menor simetria de movimentos e dificuldades
nas transferências de peso, isso faz com que em determinados casos precisem de
auxílio para se locomoverem até mesmo em curtas distâncias.
Estas dificuldades e a dependência de ajuda faz com que os indivíduos
apresentem falta de confiança, e isto afeta a realização de atividades rotineiras
como o uso de escadas, atravessar uma rua ou até mesmo caminhar entre as pessoas
(BRAUN et al., 2012).
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O fato de enfrentarem constantemente estas incapacidades funcionais e
superar os seus limites, faz com que a vida pós-AVC seja um desafio, demonstrando
que a nova condição de vida não é o que determinará seu futuro. Precisamos
compreender como é se adaptar após um AVC e isto se tornará útil para investigar
as condições que permitem ao individuo uma boa qualidade de vida.
Desta forma, pode-se afirmar que é necessário aplicar questionários como
este do Diário de Espaço de Vida em avaliações realizadas pelos fisioterapeutas,
além da realização de estudos cada vez mais aprofundados na questão da mobilidade
funcional de indivíduos pós-AVC, para que possibilite uma visão mais ampla dos
objetivos de tratamento focados principalmente para a mobilidade funcional do
paciente, visando a independência do mesmo.
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Resumo

O presente texto propõe uma reflexão sobre a percepção dos docentes e discentes referente a uma
Modalidade Flexível no Ensino Superior, além de avaliar a qualidade da modalidade à distância
em relação à modalidade presencial e identificar a visão dos docentes e discentes nesta estrutura
funcional. Sendo que nesta perspectiva também é possível perceber a influência diretamente das
tecnologias digitais que poderão ser utilizadas para possibilitar um aprendizado de qualidade. Para
isso, utilizou-se um instrumento de pesquisa no formato de um questionário com questões fechadas
e aberta para coleta de dados de discentes e docentes do ensino superior. A pesquisa aplicada foi
exploratória com análise de conteúdo e estatística, com abordagem qualitativa e quantitativa.
Nesse sentido, os resultados apresentados mostram que muitas pessoas não conseguem conceituar
Educação à Distância (EAD) pela falta de experiências e ainda muitos acreditam que a qualidade
do EAD é inferior a qualidade do ensino presencial, estes foram alguns dos resultados encontrados
nesta pesquisa científica.
Palavras-chave: Ensino Superior; Modalidade à Distância; Tecnologias; Aprendizado.

1 INTRODUÇÃO
Na última década, a sociedade brasileira está vivendo uma revolução
tecnológica, e essa revolução foi introduzida nos bancos acadêmicos como a
Modalidade de Ensino a Distância (EAD). O EAD é a modalidade de ensino que
permite que o aluno não esteja fisicamente num ambiente formal de aprendizagem,
assim como possibilita que ele tenha flexibilidade de horários e autonomia para
estudar e reforçar o aprendizado.
Essa estrutura de ensino tem como referência a distância espacial entre
professor e aluno. Nesta modalidade o aluno e o professor são conectados através
de tecnologias diversas, mas o que tem se destacado é a internet, por meio de
programas multimídias. Também pode utilizar outros recursos como rádio, CD,
vídeo, celular, tablets, entre outros. Desta forma o aluno é responsável pelo seu
aprendizado e cria sua própria autonomia para o estudo. Atualmente, presenciase, além da modalidade à distância, a modalidade presencial e a semipresencial.
Na modalidade presencial o aluno se encontra regularmente com o professor num
ambiente chamado de sala de aula, que é o estudo convencional. Na modalidade
semipresencial os encontros são em partes na sala de aula e em partes virtual ou
42

ENSINO

à distância, utilizando as tecnologias disponíveis. O EAD pode ser aplicado a
qualquer nível de aprendizado, porém é mais indicado para adultos, ou seja, na
graduação ou na pós-graduação, pois o aluno já tem a experiência da construção
do conhecimento, bem como de pesquisa e autonomia do seu tempo de estudo e
conforme lei específica, mesmo que o curso seja ofertado completamente em EAD,
ele terá que garantir as avaliações e estágios presenciais, assim como atividades que
necessitem da presencialidade.
Com isso, o objetivo deste estudo foi apresentar a percepção dos docentes e
discentes de instituições de ensino com modalidade regular e instituições de ensino
com modalidade à distância sobre a possibilidade de uma Modalidade Flexível
no Ensino Superior, além de avaliar a qualidade dessa oferta à distância versus a
modalidade presencial e identificar a visão dos docentes e discentes referentes a
esta estrutura em relação ao perfil de discentes e docentes.
Para que essa análise seja viável, o instrumento de pesquisa utilizado na
coleta de informações foi um questionário estruturado com perguntas fechadas
e aberta na qual possibilitou análise de conteúdo. Sendo que o tipo de pesquisa
utilizada foi à exploratória com o procedimento de estudo de campo e abordagem
quantitativa e qualitativa.
Mesmo que este modelo proporcione uma maior flexibilidade de tempo,
de horário e normalmente possuem custo menor ao aluno, o ensino presencial
ainda tem uma representatividade maior, e muitos alunos e professores de ensino
superiores não se identificam com o EAD. Porém, a tendência é que as faculdades e
universidades apliquem a modalidade mais próxima da EAD no ensino presencial,
em que algumas disciplinas sejam ministradas na modalidade semipresencial,
proporcionando assim a flexibilidade de tempo e horário da disciplina.
Nesse sentido, estruturou-se esse estudo da seguinte forma: O primeiro
capítulo refere-se à Introdução. O segundo capítulo, intitulado Fundamentação
teórica traz o conceito de Ensino a Distância bem como um breve histórico. Além
disso, apresenta modelos de EAD e a legislação pertinente para a prática desta
modalidade de ensino. E para finalizar, traz as possibilidades de EAD juntamente
com as estruturas pedagógicas e organizacionais. No terceiro capítulo, é apresentada
a Metodologia, o tipo de pesquisa utilizada neste estudo, a abordagem, a população
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e amostragem, a técnica para coleta e análise dos resultados. No quarto capítulo,
denominado Apresentação dos resultados, mostra os resultados da coleta de dados,
a percepção dos entrevistados demonstrada através de gráficos com legendas
explicativas e analíticas. E por fim, no quinto capítulo estão as Considerações
finais, que se referem à visão sobre o tema proposto e as potencialidades de futuros
estudos e pesquisas que poderão ser exploradas nessa área de estudo.
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1. Conceito de EAD
Segundo Moran (2006), Educação à Distância é uma modalidade de ensinoaprendizagem, mediado por tecnologias, em que o aluno e professor podem estar
separados fisicamente ou ainda temporalmente. É o ensino-aprendizagem em que
os alunos e professores estão conectados pelo auxílio da tecnologia, geralmente
a internet, utilizando portal, blog, email, entre outras formas, como vídeo, teleconferência, rádio. O autor ainda cita que EAD não é algo que o aluno encontra
pronto. É uma prática em que o aluno faz parte da construção, é um equilíbrio
entre as habilidades individuais e a do grupo, de forma presencial e virtual. Desta
maneira, é possível avançar o conteúdo rapidamente, trocar experiências e verificar
os resultados.
Segundo o Decreto nº 5.622, de 19 de dezembro de 2005, Art. 1ª é possível
perceber que: Para fins deste Decreto, caracteriza-se educação à distância como
modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de
ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação
e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas
em lugares ou tempos diversos.
Conforme Lucena (1997), o processo de mudança não é fácil e algumas vezes
lento, pois muitos acreditam e estão dispostos à mudança, muitos outros sujeitos
ainda não, por vários motivos, um deles pode ser não ter acesso à tecnologia. Além
disso, é difícil mudar os padrões, já que a maioria ainda se encontra fora de um
banco acadêmico. Por isso, é de grande relevância possibilitar acesso às tecnologias,
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à informação e às mediações de professores preparados para atitudes inovadoras.
2.2. Histórico do EAD
O EAD há muito tempo está vinculado ao sistema de ensino no Brasil, como
cita Moran (2006) desde a década de 40 por meio do Instituto Monitor e Instituto
Universal Brasileiro, através de correspondência. Depois, com o ensino a adultos,
com os Telecursos, nos quais utilizam a televisão como o meio de comunicação
para propagar o conhecimento. Em função desses cursos a distância é que ainda
existe um grande preconceito referente à modalidade de ensino à distância. Mas
com o avanço da tecnologia, permitiu-se criar outras formas de capacitação que
não à sala de aula. Nisso, muitos projetos de formação passaram a ser ofertado,
inicialmente com o foco na capacitação dos professores em serviço, logo depois
os professores de licenciatura. Hoje, pode-se dizer que a modalidade mais usada
para a formação continuada de professores das redes públicas de ensino é a EAD
por meio de Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVAs), tem-se como exemplo
a Universidade Aberta do Brasil (UAB), em que seus cursos são ofertados e
apresentados no endereço eletrônico da Plataforma Paulo Freire1.
Nos dias atuais, os cursos que mais crescem são os de especialização no qual
os alunos estão maduros e preparados. A maior parte das instituições inicia suas
atividades de EAD de forma isolada e com atuação regional. Mas há atualmente um
forte movimento para a formação de associações e também uma pressão do governo
federal para que as universidades públicas participem de projetos junto a UAB e
dos cursos de administração junto às empresas estatais, há um enorme crescimento
nos cursos com tele-aulas, tutorias e com apoio da internet.
2.2.1. Modelos de EAD
Modelo pedagógico é um sistema de premissas teóricas que representa,
explica e orienta a forma de abordagem de um currículo e que se concretiza nas
práticas pedagógicas e nas interações professor-aluno-objeto de conhecimento.
1 Endereço eletrônico: http://freire.mec.gov.br/index/principal
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Nesse triângulo de professor, aluno e objeto é estabelecida uma relação de
comprometimento nas quais os sujeitos prestam atenção conjuntamente a
determinado objeto ou a uma terceira pessoa por um determinado período de
tempo. Para Tomasello (2003), neste caso, as cenas são definidas intencionalmente
ao fornecer o contexto subjetivo em que se dá o processo de interação.
Modelo pedagógico, de acordo com a Figura 1 traz no centro um elemento que
é denominado Arquitetura Pedagógica (AP). Esta é constituída de (1) Planejamento
Pedagógico, em que estão incluídos os propósitos da aprendizagem, organização
do tempo e do espaço e expectativas na atuação dos participantes, (2) Conteúdo Objeto de Estudo, materiais ou recursos utilizados, objetos de aprendizagem, como
softwares e outras ferramentas, (3) Aspectos Metodológicos, como atividades,
interações, procedimentos de avaliação e a organização de todos esses elementos
numa sequência didática para a aprendizagem e (4) Aspectos Tecnológicos traz a
definição da plataforma de EAD e suas funcionalidades.

Figura 01: Elementos de um modelo pedagógico
Fonte: Reformulada a partir de Tomasello (2003)
O modelo de aprendizagem utilizado no ensino superior é baseado no uso
de tecnologia da informação e comunicação, sendo toda a atividade relacionada ao
desenvolvimento acadêmico.
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2.2.2. EAD no ensino superior
Para Behar, Passerino e Bernardo (2007) as Universidades Brasileiras
na última década estão em processo de mudanças na EAD, este momento de
transformação está proporcionando a sociedade, desafios e um novo modelo
educativo, que emerge num método de construção. Neste paradigma, a prática
pedagógica considera o processo e as ações mais significativas e assim, ocorrendo
mudanças educacionais e consequentemente no modelo pedagógico proposto aos
novos tempos.
Conforme o Correio Braziliense (2011), a Educação à Distância (EAD)
já responde por 14,6% das matrículas de graduação no ensino superior do país,
segundo dados do Censo da Educação Superior de 2010, divulgados pelo Ministério
da Educação (MEC). O número de estudantes em busca do diploma atingiu
6.379.299 alunos em 2.377 instituições de ensino superior, que oferecem
29.507 cursos e o percentual de matrículas na EAD no Brasil pode ser considerado
baixo em relação outros países em que a modalidade responde por mais da metade
das matrículas. Segundo o Ministério da Educação (2007), o crescimento da
modalidade a distância só não é maior porque o governo está dando um ritmo para
que a expansão não ocorra com prejuízo da qualidade.
2.2.3. Legislação
As bases legais para a modalidade de Educação à Distância foram
estabelecidas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n.º
9.394, de 20 de dezembro de 1996), que foi regulamentada pelo Decreto n.º
5.622, publicado no D.O.U. de 20/12/05 com normatização definida na Portaria
Ministerial n.º 4.361, de 2004, este decreto organiza-se segundo a metodologia de
gestão e avaliação peculiares, para as quais deverá estar prevista a obrigatoriedade
de momentos presenciais, estes nas avaliações de estudantes; estágios obrigatórios,
quando previstos na legislação pertinente; defesa de trabalhos de conclusão de
curso, quando previstos na legislação pertinente; e atividades relacionadas a
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laboratórios de ensino, quando for o caso. O Decreto informa que a Educação à
Distância poderá ser ofertada nos seguintes níveis e modalidade: educação básica,
nos termos do art. 30 do Decreto, educação de jovens e adultos, nos termos do art.
37 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, educação especiais, respeitadas
as especificidades legais pertinentes, e na educação profissional, abrangendo os
seguintes cursos e programas: técnicos, de nível médio, tecnológicos e de nível
superior neste os seguintes programas de graduação, de especialização, de mestrado
e de doutorado.
Conforme o Decreto nº 5.622/2005, a avaliação de desempenho do estudante
da modalidade de Ensino à Distância para conclusão e obtenção de diplomas ou
certificados ocorrerá da seguinte forma: cumprimento das atividades programadas
e realização de exames presenciais, os exames serão elaborados pela própria
instituição de ensino credenciada, segundo procedimentos e critérios definidos no
projeto pedagógico do curso ou programa.
Blois (2005) cita que na modalidade de Ensino à Distância (EAD) alguns
pontos devem ser trabalhados na questão de qualidade e avaliação:
a) Os programas e cursos à distância no âmbito da educação superior
devem atender aos padrões nacionais de qualidade de cursos;
b) O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) deve pautar-se pelas
diretrizes curriculares e pelos padrões de qualidade de cursos nacionais
e integração da educação à distância ao projeto pedagógico de oferta de
seus cursos superiores; e
c) O resultado das avaliações institucionais e das verificações realizadas
para fins de autorização ou reconhecimento será divulgado pelo
Ministério da Educação.
Ainda para Blois (2005) o Ministério da Educação estabeleceu Referenciais
de Qualidade de EAD para a autorização de cursos de graduação à distância,
buscando assegurar que as instituições trabalhem continuamente visando as
melhorias na criação, aperfeiçoamento e divulgação de conhecimentos culturais,
científicos, tecnológicos e profissionais, que contribuam para superar os problemas
regionais, nacionais e internacionais e para o desenvolvimento sustentável dos seres
humanos, sem exclusões, nas comunidades e ambientes em que vivem.
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Todas as instituições de ensino deverão seguir as orientações do ministério
da Educação e respeitar o Decreto normativo regulador e as leis em vigência. Podese acompanhar a figura 02 que traz os principais tópicos de avaliação da qualidade
do ensino superior à distância.

Figura 02: Principais Tópicos de Qualidade
Fonte: Reformulado a partir do Ministério da Educação (2007)
Devido a complexidade e a necessidade de uma abordagem sistêmica,
referenciais de qualidade em cursos de modalidade à distância devem compreender
categorias que envolvem aspectos pedagógicos, recursos humanos e infra-estrutura.
Para isso, os itens citados na figura 02 devem estar integralmente expressos no
Projeto Político Pedagógico de um curso na modalidade à distância.
2.2.4. Possibilidades de EAD
Com a evolução do ensino no Brasil, sentiu-se a necessidade de criar
algumas modalidades de ensino para atender a demanda do mercado. E para que
isso acontecesse de forma organizada e estruturada, o MEC criou legislações e
decretos conforme citado no tópico anterior para estruturar as instituições de forma
pedagógica e organizacional.
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2.2.4.1. Modalidades e estruturas pedagógicas e organizacionais
Nos dias atuais, apresentam-se a modalidade semipresencial e a modalidade
à distância como possibilidades legais e flexíveis para as práticas pedagógicas no
ensino superior.
A modalidade semipresencial foi reconhecida e regulamentada no Brasil
no ano de 2004, através da Portaria 4.059, para cursos no Ensino Superior. Essa
metodologia é considerada pertinente, pois aproxima os alunos das Tecnologias de
Informação e Comunicação (TICs). Além disso, faz o papel de difundir o EAD no
meio acadêmico. Os cursos que desejam incluir a modalidade semipresencial no
seu projeto pedagógico devem regulamentá-la respeitando o limite de 20% (vinte
por cento) da carga horária prevista para a integralização curricular.
Na modalidade semipresencial, o professor e o aluno estão separados
fisicamente em alguns momentos durante a trajetória da disciplina, porém
interligados por meio das tecnologias da informação e comunicação e interação de
todo material didático produzido para este fim. Assim, torna-se um elemento a mais
de flexibilização curricular, analisando a individualidade de cada aluno, ao ritmo de
aprendizagem, ao local e ao tempo dedicado aos estudos. A composição estrutural
do quadro docente nas disciplinas semipresenciais pode-se acompanhar no quadro
01:
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Quadro 01: Composição Estrutural
Fonte: Reformulada a partir dos autores De Marchi, Araújo e Istreit (2008)
No quadro 02 se pode observar as atribuições dos atores envolvidos no
processo pedagógico na modalidade semipresencial. Cada professor tem um papel
fundamental no crescimento cognitivo do aluno, desde a elaboração do plano de
estudo que cabe a responsabilidade ao professor conteudista até o atendimento aos
plantões de dúvida que é papel do tutor, pessoa fundamental de contato direto com
os alunos. Ainda tem o professor especialista que acompanha as atividades de aluno
e professor e media as atividades do tutor.
No contexto da política da educação no Brasil, a modalidade EAD é vista
como um dos pontos fundamentais para o desenvolvimento educacional. Não há
um modelo único de Educação à Distância, os programas podem apresentar muitas
variações quanto ao conteúdo e as tecnologias envolvidas para que se obtenha o
resultado esperado. A natureza do curso, a realidade daquela localidade é o que
vai determinar a metodologia e o desenvolvimento da melhor forma de aplicação
das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs). Além disso, vai estruturar
as aulas presenciais, estágios supervisionados, aulas em laboratórios, trabalhos de
conclusão e outras estratégias.
No quadro 02 o comparativo entre a modalidade semipresencial e a
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modalidade EAD nos aspectos de necessidades básicas de oferta e organização.

Quadro 02: Quadro comparativo de duas modalidades
Fonte: Reformulado a partir dos Critérios de Avaliação do Ministério da
Educação (2007)
O quadro acima mostra as principais diferenças entre a modalidade
semipresencial e a modalidade à distância em relação as necessidades de estrutura
física, estrutura tecnológica, profissionais, manuais, equipamentos, tudo o que é
preciso para tornar viável as duas modalidades de ensino.
3. METODOLOGIA
Conforme Marconi e Lakatos (2001), a metodologia é o estudo dos métodos.
Tem como finalidade captar e analisar as características dos vários métodos
disponíveis, avaliarem suas capacidades, potencialidades, limitações ou distorções e
criticar os pressupostos ou as implicações de sua utilização. A metodologia abrange
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maior número de itens e responde a um só tempo.
Para Gil (2002) a pesquisa tem como objetivo proporcionar respostas aos
problemas que são propostos e desenvolve-se ao longo de um processo que envolve
inúmeras fases, desde a adequada formulação do problema até apresentação dos
resultados.
Para a realização deste texto foi utilizado pesquisa exploratória, com
procedimento de estudo de campo e análise de conteúdo através de questionário de
perguntas fechadas e aberta e trabalhou com a abordagem qualitativa e quantitativa.
Conforme Marconi e Lakatos (2008) o questionário é um instrumento
de coleta de dados constituído por uma série ordenada de perguntas que devem ser
respondidas por escrito e sem a presença do entrevistador. Estudo de campo para
Gil (2002) tem maior profundidade e procura muito mais o aprofundamento das
questões propostas do que a distribuição das características da população.
A figura 3 mostra o processo de investigação científica no desenvolvimento
deste estudo.

Figura 3: Processo de desenvolvimento
Fonte: Autores
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Esta pesquisa foi realizada para entender a opinião de docentes e discentes
das modalidades presencial e a distância sobre a Educação Flexível no Ensino
Superior.
O instrumento de coleta de dados teve como abordagem qualitativa e
quantitativa. A classificação quantitativa para Seabra (2001) caracteriza-se pelo
processo de quantificação, tanto no processo de coleta de informações, como no
tratamento destas por meio de técnicas de estatísticas e procedimentos matemáticos.
Frequentemente empregado nos estudos descritivos de relação de causalidade entre
fenômenos representa a intenção de garantir a precisão dos resultados, evitando
distorções de análise e interpretação, possibilitando aumentar a margem de
segurança na comprovação das hipóteses formuladas. E ainda para Seabra (2001)
a classificação qualitativa difere da quantitativa na medida em que não emprega,
necessariamente, um instrumental estatístico como base no processo de análise de
um problema.
O desenvolvimento da pesquisa foi realizado com estudantes e ex-estudantes
de instituições de ensino de modalidade presencial e à distância, de Caxias do Sul,
estudantes e ex-estudantes de diversos cursos de graduação.
A amostra deste estudo teve o formato de questionário com 05
docentes
de ensino superior na modalidade presencial e 05 na modalidade à distância, 10
discentes de graduação da modalidade presencial em andamento, 10 discentes
formados na modalidade presencial, 10 alunos de graduação com modalidade
à distância em andamento, 10 discentes formados na modalidade à distância,
totalizando 50 sujeitos investigados.
O questionário foi aplicado sem a presença do entrevistador, este entregou
o instrumento de pesquisa ao entrevistado com uma nota explicando a natureza da
pesquisa, sua importância e a necessidade de obter respostas. O questionário foi
devolvido preenchido no prazo de 10 dias.
Em posse dos dados coletados, foi realizada a tabulação na qual este
processo foi realizado manualmente e com investigação simples, os dados da coleta
foram utilizados para a apresentação dos resultados. Nesse sentido, a análise foi
estruturada em dois formatos que estarão relacionados no próximo capítulo.
Sendo que a Análise de Conteúdo é definida por Roesch (2007), como uma
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das formas de analisar uma pesquisa qualitativa. É uma análise muito eficaz, já que
esta reflexão foi elaborada a partir de perguntas abertas contidas no instrumento
de coleta, o que traz qualidade no conteúdo das respostas por constar a opinião na
íntegra do entrevistado. Dentro disso, as categorias elaboradas para análise deste
estudo foram:
a) Conhecimento da EAD;
b) Conceito de EAD;
c) Participação em cursos de EAD;
d) Qualidade da EAD;
e) Importância da EAD.
Para as perguntas fechadas do questionário foi escolhido o tratamento
estatístico que apresenta as possibilidades de análise por meio das tabelas e
gráficos. Essa técnica de análise, conforme Roesch (2007) podem-se calcular
médias, percentagens, examinar os dados. Essas análises permitem extrair
sentidos dos dados, ou seja, comparar resultados para vários subgrupos.
Os resultados também foram organizados de acordo com os seguintes perfis
de entrevistados, sendo professores, graduados e graduandos (alunos).
Nessa perspectiva, os perfis foram apresentados por cores da seguinte forma:
a) Professores: definido pela cor verde;
b) Graduados: definido pela cor grená; e
c) Graduandos (alunos): definidos pela cor azul.
4. RESULTADOS
A seguir, podem-se observar os resultados obtidos na coleta de dados da
amostra especificada acima, através de gráficos das categorias que nortearam a
pesquisa. Além destes gráficos, apresenta-se a análise de conteúdo da pergunta
qualitativa realizada com todos os perfis propostos para busca da percepção da
modalidade à distância no ensino superior.
Nos gráficos apresentam a visão dos docentes do ensino presencial e dos
docentes do ensino à distância.
O primeiro gráfico traz o conceito de EAD para cada perfil.
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Na visão dos professores de ensino presencial, o conceito de EAD ficou
dividido entre as seguintes definições conforme mapeado no gráfico:

Gráfico 01: Conceito de EAD
Fonte: Autoras
a) É um modo de ensino que possibilita a auto aprendizagem em que há uma
separação física entre professor e aluno; e
b) É um processo de ensino e aprendizagem mediado por tecnologias em
que os professores e os alunos podem estar próximos ou separados fisicamente.
Na visão dos professores de EAD, o conceito traz uma das definições
diferente da visão dos professores de ensino presencial, conforme apresentado no
gráfico:

56

ENSINO

Gráfico 02: Conceito de EAD
Fonte: Autoras
Mais de 50% acreditam que EAD é o estabelecimento de uma comunicação
direta do professor para o aluno mediado pelas tecnologias, já 40%acreditam que é
um processo de ensino e aprendizagem mediado por tecnologias onde os professores
e os alunos podem estar próximos ou separados fisicamente.
Nota-se também que alguns docentes ainda não participaram de cursos
EAD, conforme resultados apresentados nos gráficos:

Gráfico 03: Participação em cursos EAD
Gráfico 04: Participação em
cursos EAD
Fonte: Autoras
Fonte: Autoras
O maior número de participações se dá nos professores de EAD, porém
observa-se um número expressivo de professores de ensino presencial que já
buscaram essa prática.
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Em relação à qualidade do ensino na modalidade EAD observa-se dados
interessantes, apresentados nos gráficos a seguir:

Gráfico 05: Qualidade do Ensino EAD
Ensino EAD
Fonte: Autoras

Gráfico 06: Qualidade do
Fonte: Autoras

Percebe-se que a grande maioria acredita que a qualidade do ensino EAD é
igual ao ensino presencial. Já 20% dos professores de ensino presencial acreditam
que a qualidade é inferior contra 40% dos professores de EAD que acreditam que a
qualidade é superior ao ensino presencial.
Além disso, observa-se uma divergência de opiniões em relação a tecnologia
ser uma aliada do ensino e mais uma vez os professores EAD acreditam que sim,
apenas conceituando de formas diferentes, de acordo com os gráficos:

Gráfico 07: Tecnologia e Ensino
Fonte: Autoras

Gráfico 08: Tecnologia e Ensino
Fonte: Autoras

Uma grande maioria, representada no gráfico pela alternativa B, acredita
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que além se ser aliada ao estudo, a tecnologia permite que sujeitos em espaços e
tempos diferentes possam interagir. Já 20% dos professores de ensino presencial
acreditam que a tecnologia pode ser aliada em partes, pois ao mesmo tempo em que
é uma ferramenta facilitadora na construção do conhecimento, é também um meio
de distanciamento da instituição de ensino. Em contra partida, 20% dos professores
de EAD mostram que a tecnologia pode dinamizar o processo de pesquisa.
A visão dos graduados no ensino superior e no EAD é um pouco divergente
dos professores. A seguir, apresentam-se os resultados desse perfil de entrevistados.
Para os graduados de ensino presencial observa-se que todos conhecem
a modalidade à distância e existe uma pequena divergência de conceituação de
acordo com o gráfico.

Gráfico 09: Conceito de EAD
Fonte: Autoras

Gráfico 10: Conceito de EAD
Fonte: Autoras

A maioria dos entrevistados conceitua EAD como um processo de ensino
e aprendizagem mediado por tecnologias onde os professores e os alunos podem
estar próximos ou separados fisicamente. Apenas 20% dos dois perfis acreditam
que EAD é um modo de ensino que possibilita a auto aprendizagem em que há uma
separação física entre professor e aluno. E 20% dos graduados em EAD trazem o
conceito de estabelecer uma comunicação direta do professor com o aluno mediado
por tecnologias.
Observa-se também que 70% dos graduados em ensino presencial já
realizaram algum curso em EAD, conforme o gráfico.
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Gráfico 11: Participação em Cursos EAD
Cursos EAD
Fonte: Autoras

Gráfico 12: Participação em
Fonte: Autoras

Em função de que neste perfil está presente pessoas que já tiverem
experiência com ensino à distância, os resultados referente à qualidade do ensino
tornou-se relevante em relação ao perfil de graduados em ensino presencial. Os
gráficos mostram essa diferença:

Gráfico 13: Qualidade de Ensino EAD
Ensino EAD
Fonte: Autoras

Gráfico 14: Qualidade de
Fonte: Autoras

Nota-se que 40% dos graduados em EAD afirmam que a qualidade é superior
ao ensino presencial contra 80% dos graduados em ensino presencial que afirmam
que a qualidade é inferior ao ensino presencial.
Percebe-se que no perfil de graduados, a opinião de cada um sobre a
tecnologia ser uma aliada do ensino ficou dividida, os gráficos trazem esses números:
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Gráfico 15: Tecnologia e Ensino		
Fonte: Autoras

Gráfico 16: Tecnologia e Ensino
Fonte: Autoras

Os graduados de ensino presencial trazem uma visão bem distinta dos
graduados em EAD, sendo que 40% acreditam que a tecnologia é aliada no ensino,
40% acredita que em partes e o dado que chama atenção nesse gráfico é que 10%
não acredita que a tecnologia é aliada no ensino, pois diminui a convivência entre
docente e discente. Nos graduados em EAD 10% também não estão convictos que
a tecnologia é aliada ao ensino, acreditam que em partes, pois ao mesmo tempo em
que é uma ferramenta facilitadora na construção do conhecimento, é também um
meio de distanciamento da instituição de ensino.
No perfil de alunos de graduação de ensino presencial e ensino à distância
também se observam resultados diferentes, de acordo com o que será relatado a
seguir.
A respeito do conceito de EAD, nota-se que os alunos que tem vivência com
esta área demonstram saber o significado, já para os alunos que ainda não tiveram
contato ou tiveram pouco contato, ainda aparecem vários resultados, conforme os
gráficos:
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Gráfico 17: Conceito de EAD
Fonte: Autoras

Gráfico 18: Conceito de EAD
Fonte: Autoras

Inclusive pode-se citar que é o único perfil de alunos de ensino presencial que
20% conceituam EAD como sendo exclusivamente vídeo aulas ou tele conferências,
mas 30% conceituam EAD como um processo de ensino e aprendizagem mediado
por tecnologias onde os professores e os alunos podem estar próximos ou separados
fisicamente, o que representa 60% dos alunos em EAD.
O que traz um resultado bem significativo é o percentual de alunos que já
fizeram cursos à distância, como se pode acompanhar nos resultados:

Gráfico 19: Participação em Cursos EAD
Cursos EAD
Fonte: Autoras

Gráfico 20: Participação em
Fonte: Autoras

Outro dado importante é a percepção dos alunos em relação à qualidade do
ensino à distância. Mesmo 80% já terem cursado algum curso EAD, 70% acreditam
que a qualidade do EAD é inferior a qualidade do ensino presencial, como mostram
os gráficos a seguir:
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Gráfico 21: Qualidade de Ensino EAD
EAD
Fonte: Autoras

Gráfico 22: Qualidade de Ensino
Fonte: Autoras

Esta relação da qualidade é inversamente proporcional, já que 90% dos
alunos de EAD acreditam que a qualidade tanto no ensino presencial e no ensino à
distância são iguais.
A opinião dos alunos referente à tecnologia ser aliada do ensino traz um
entendimento proporcional nos dois perfis, conforme os gráficos:

Gráfico 22: Tecnologia e Ensino
Fonte: Autoras

Gráfico 23: Tecnologia e Ensino
Fonte: Autoras

Uma boa parte dos entrevistados, representados pela alternativa B, acredita
que a tecnologia é aliada do ensino, pois permite que sujeitos em espaços e tempos
diferentes possam interagir. Em contra partida, 30% e 50% acreditam que a
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tecnologia é aliada em artes, pois ao mesmo tempo em que contribui na formação do
aluno através de pesquisas, diminui a convivência entre docente e discente. Todos os
perfis entrevistados acreditam que a tecnologia não irá substituir o docente, porque
a relação entre discente e docente transcende a tecnologia, e isso não substitui a
troca de experiências, o relacionamento entre discente e docente, o relacionamento
humano.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após a análise dos dados coletados dos perfis dos entrevistados, concluise que ainda existe potencial de crescimento muito grande da modalidade de
ensino à distância. É necessário realizar um trabalho de divulgação das vantagens
dos programas EAD para que as pessoas do universo acadêmico em geral tenham
um entendimento claro e reconheçam a praticidade e funcionalidades que esta
proposta apresenta. Entretanto, é notável que muitas pessoas desta amostra de
entrevistados, principalmente alunos da modalidade presencial ainda não tiveram
nenhuma experiência com EAD, sendo assim, tendo dificuldades muitas vezes em
conceituar essa modalidade de ensino gerando uma expectativa negativa em relação
à qualidade neste formato de ensino.
Além disso, acredita-se que os centros de ensino devem incentivar a
aprendizagem com o uso de tecnologias que hoje estão disponíveis, muitas vezes de
forma gratuita, se não a modalidade à distância, a modalidade semipresencial para
que a comunidade acadêmica tenha acesso à tecnologia e percepção da modalidade
EAD como um facilitador no processo de construção do conhecimento.
6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BEHAR, Patricia Alejandra, PASSERINO, Liliana e BERNARDI, Maira. Modelos
Pedagógicos para Educação à Distância: pressupostos teóricos para a construção
de objetos de aprendizagem. Rio Grande do Sul: Cinted - UFRGS, dezembro 2007.
BLOIS, Marlene N. A educação à distância no Brasil, algumas considerações
sobre critérios de qualidade. (S/D)
64

ENSINO

CORREIO BRASILIENSE. Educação à Distância já corresponde por quase
15% das matrículas do Ensino Superior. Agência Brasil. Brasília: DF, 07/11/2011.
DE MARCHI, Ana Carolina Bertoletti, ARAÚJO, Daniela De David e ISTREIT,
Isléia Rossler. modalidade semipresencial de ensino: alguns resultados da
implantação em disciplinas de graduação da UPF. Rio Grande do Sul: Cinted
-UFRGS, dezembro 2008.
GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas,
2002. 4ª Edição.
LAKATOS, Eva Maria e MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia do
trabalho científico. São Paulo: Atlas, 2001. 5ª Edição.
______. Fundamentos de metodologia científica. São Paulo: Atlas, 2008. 6ª
Edição.
LUCENA, Marisa. Um modelo de escola aberta na Internet: kidlink no Brasil. Rio
de Janeiro: Brasport, 1997.
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Secretaria de Educação à Distância. Portaria nº
4.059 de 10 de dezembro de 2004. Brasília, 13 de dezembro de 2004.
______. Referenciais de qualidade para educação superior à distância. Brasília,
agosto de 2007.
MORAN, José Manuel. A avaliação da aprendizagem em educação on-line. São
Paulo: Loyola, 2006.
ROESCH, Silvia Maria Azevedo. Projetos de estágio e de pesquisa em
administração: guia para estágios, trabalhos de conclusão, dissertações e estudos
de caso. São Paulo: Atlas, 2007. 3ª Edição.
65

Ensino & Mercado - Desafios da Educação

SEABRA, G. F. Pesquisa científica: o método em questão. Brasília: EDUNB, 2001.
TOMASELLO, Michel. Origens culturais da aquisição do conhecimento
humano. São Paulo: Martins

66

ENSINO

A Música durante o período da
Ditadura Militar no Brasil (1964-1985)
Esp. Adriana Camargo Forini
adricamargo@terra.com
Professora de História, graduada em História pela Universidade de Caxias do Sul,
pós-graduação lato sensu pela Faculdade da Serra Gaúcha em Música e Musicalidade.
Esp. Katia Elisa de Figueredo
katiafigueredo8@hotmail.com

Professora de História, graduada em História pela Universidade de Caxias do Sul,
pós-graduação lato sensu pela Faculdade da Serra Gaúcha em Música e Musicalidade.
Ma. Fabiana Zanandrea
Fabiana.zanadrea@fsg.br

Mestra em História da América Latina no Programa de Pós-Graduação em História
da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS), graduada em História pela
Universidade de Caxias do Sul (UCS). Docente na área da saúde nas disciplinas
Dimensões Antropológicas e Sociais na Saúde, Seminário Integrativo Avançado:
Economia Solidária e Organizações Sociais, Orientação de Prática Supervisionada
I: Observação e Análise. Integrante do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de Psicologia da Faculdade da Serra Gaúcha (FSG).

Ma. Simone de Oliveira Emer
Simone.emer@fsg.br

Mestra do Programa de Pós Graduação em Educação na linha de pesquisa de Informática Educativa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Especialista em
Informática Educativa, também Especialista em Educação a Distância e graduada
67

Ensino & Mercado - Desafios da Educação

em História pela Universidade de Caxias do Sul. Docente na área da educação nas
disciplinas de Fundamentos da Educação a Distância, Gestão Tecnológica e TICs
e as Séries Iniciais do Curso de Pós Graduação de Especialização em Informática
Educativa na Faculdade da Serra Gaúcha. Coordenadora do Setor de EAD da Faculdade da Serra Gaúcha. Em 2012 e 2013, cursando as disciplinas do Doutorado
de Informática Educativa da UFRGS.
RESUMO
O artigo que segue tem como objetivo investigar a influência que a música exerceu durante o período
da Ditadura Militar no Brasil. A investigação seguiu-se por meio de uma pesquisa exploratória
com o procedimento de revisão bibliográfica realizada em livros, teses, dissertações e em artigos
presentes em sites acadêmicos, constatou-se que artistas buscaram, por meio da Música Popular
Brasileira (MPB), uma forma de protestar contra o sistema ditatorial que perdurou de 1964 a 1985.
Nesse sentido, a reprodução de algumas letras de músicas do período também incrementou a análise
contextual. A partir desta investigação foi possível perceber que a música contribuiu socialmente,
assim como outras manifestações, para sensibilizar a população em relação aos abusos do regime.
Palavras-chave: Influência. Ditadura. Música.

1 INTRODUÇÃO
O presente artigo tem como intenção demonstrar a importância da música
na História do Brasil Contemporâneo, enfatizando a sua influência no período da
Ditadura Militar e a possível contribuição para mobilizar a sociedade por meio das
composições de artistas que, propositalmente, traziam mensagens de alerta contra
o sistema vigente.
Muitos compositores, de forma direta ou por meio de metáforas, buscaram
denunciar os abusos da Ditadura. Algumas músicas, que são parte integrante do
repertório da época, relatavam as situações opressoras impostas ao povo brasileiro
no período.
Algumas razões ou motivos podem nos levar a realizar uma pesquisa,
podemos destacar questões de ordem prática, para soluções de problemas também
práticos ou de ordem intelectual, o que foi o propósito deste artigo. A investigação
desenvolveu-se a partir da pesquisa exploratória, para Gil (2010, p. 23) “Estas
pesquisas têm como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema
com vistas a tomá-lo mais explícito [...] Pode-se dizer que estas pesquisas têm como
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objetivo principal o aprimoramento de ideias.” A organização da pesquisa poderá
ocorrer por diversos aspectos e procedimentos, dentre eles, o mais utilizado é o
levantamento bibliográfico.
Conforme Gil (2010) a pesquisa bibliográfica poderá ser organizada por
meio de materiais ou fontes teóricas já elaboradas, formada quase principalmente
de livros e artigos científicos. Apesar de quase todas as investigações científicas
necessitarem deste tipo de procedimento, há pesquisas que ocorrem exclusivamente
com a característica bibliográfica e estes estudos poderão classificar-se como
exploratórias. O que se enquadra na proposta deste artigo.
Este artigo foi elaborado por meio de um procedimento de revisão
bibliográfica realizada em livros, teses, dissertações e sites, buscando compreender
o papel dos músicos no período e a reação da sociedade brasileira sob o domínio
repressor dos ditadores. Letras de músicas emblemáticas selecionadas foram
analisadas e reproduzidas na investigação que segue.
O artigo está organizado a partir de uma análise teórica descritiva
das letras musicais apresentadas neste período e suas perspectivas no contexto
histórico da Ditadura Militar no Brasil.
2 A MÚSICA E DITADURA: RELAÇÕES DE PODER
Na visão de Couto (1999), em 1964 implantou-se no Brasil o período da
Ditadura Militar, quando os militares brasileiros apoiados pelos Estados Unidos
da América (EUA) derrubaram o governo de João Goulart e tomaram o poder. Os
EUA, preocupados com o sucesso da Revolução Cubana e o alinhamento com a
União Soviética, contribuíram efetivamente nos golpes infringidos aos governos da
América Latina e na consolidação dos regimes autoritários.
A expressão “Regime Militar” serviu para evidenciar que seria um período
político baseado no autoritarismo e controlado pela força militar, tendo apoio
significativo de parte de políticos e empresários, segmentos da imprensa e da classe
média e também dos setores mais conservadores da Igreja Católica (COUTO, 1999).
Após o ato do golpe, que retirou o governo eleito democraticamente do
poder, permaneceram importantes articulações políticas para criar uma base
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institucional e dar aparência de legitimidade. Nesse sentido, foram mantidas as
instituições democráticas, inclusive o Congresso Nacional, eleições parcialmente
indiretas e o rodízio de presidente da República com controle exclusivo de generais
de exército (RIDENTI, 2000).
Conforme Ridenti (2000), na “Ditadura”, sob o argumento de organizar o
país e o colocar em ordem, houve perseguição de comunistas e outros indivíduos
ou grupos que ousassem criticar o autoritarismo, inaugurou-se um período de
terror. Milhares de pessoas foram agredidas, torturadas, assassinadas e muitas
desapareceram. Na década de 60, a censura tentou calar as vozes dissonantes ao
regime. Um grupo que se destacou na luta contra a opressão foi o dos artistas:
atores, músicos, cineastas, artistas plásticos, poetas, escritores.
A Música Popular Brasileira (MPB) começou a atingir as grandes massas,
ousando a falar o que não era permitido à nação. Diante da força dos Festivais da
MPB, no final da década de 70, o Regime Militar viu-se ameaçado. Movimentos
como a Tropicália, com a sua irreverência mais social e cultural do que política,
tornaram-se a melhor forma de protestar contra a sociedade hegemônica simpática
ao Regime, conforme dados evidenciados em (LEE-MEDDI, 2008).
Com a criação do Ato Institucional nº5 (AI-5), em 1968, a censura à arte
se tornou uma forte aliada do governo militar. A MPB sofreu repressão severa e
corte em versos de muitas canções, quando estas não eram totalmente censuradas
(SKIDMORE, 1988).
Para censurar a arte foi criada a Divisão de Censura de Diversões Públicas
(DCDP), em que as canções deveriam ser analisadas por um grupo de pessoas
designado pelo Regime, antes de serem executadas nas rádios e em eventos
públicos. Esta censura não possuía critérios específicos, dependia da visão do grupo
de censores, que poderia vetar as canções por serem conservadores e por interesses
políticos (FICO, 2004).
Antes de promulgado o AI-5, alguns artistas da MPB já eram vistos pelos
militares como inimigos do Regime, entre eles, Caetano Veloso, Gilberto Gil,
Taiguara, Geraldo Vandré, Chico Buarque de Holanda e Odair José.
Segundo Napolitano (2005), em meados dos anos 60 a MPB tornouse Música Crítica de Esquerda, título alcançado por participarem em seu meio
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e forma de expressão pessoas engajadas que, muitas vezes, eram acusadas de
serem comunistas. Essa definição carregava o peso do período da guerra fria, que
polarizava o mundo nas forças representadas pelo socialismo da URSS, no oriente,
e pelo capitalismo vigente nos EUA, no ocidente, (MATOS, 2001).
Segundo Lopez (1998), o Tropicalismo foi um movimento musical que
surgiu no Brasil em 1967 e teve como marco inicial o Festival de Música Popular,
transmitido pela antiga TV Record. As letras das músicas possuíam duas linhas
poéticas diferentes, uma de “deboche” ao sistema e a outra de valorização da
diversidade cultural, com seus contrastes e contradições, o que não impedia a
apreciação de ambas pelo público. É importante perceber esse movimento como
parte integrante de um fenômeno maior que embalava parte significativa dos
jovens ocidentais, que “se constituíram na vanguarda e se opunham às restrições,
convenções e proibições da sociedade estabelecida” (LOPEZ, 1998, p.159).
Lopez (1998) afirma que os tropicalistas tinham como principal característica
a transgressão comportamental com o objetivo de ironizar as medidas tomadas pelo
sistema vigente. A ironia se manifestava por meio das vestimentas, dos arranjos
e das experimentações exóticas. As canções tropicalistas se opuseram contra as
convenções, para afirmar o direito de ser diferente, de ter liberdade, conservando o
idealismo e a alegria de viver. A revolução desejada era social e comportamental.
Destacavam-se, como principais representantes do Tropicalismo, os
compositores Caetano Veloso e Gilberto Gil, perseguidos pela Ditadura Militar e
presos em dezembro de 1968. Na época da prisão dos dois, os militares tinham
de concreto contra eles a acusação de que tinham desrespeitado o Hino Nacional
cantando-o aos moldes do Tropicalismo. A canção “Alegria, Alegria”, de Caetano
Veloso, foi censurada por sua irreverência, comparando o moderno com o arcaico,
como é possível identificar na letra abaixo1.
Caminhando contra o vento
Sem lenço e sem documento
No sol de quase dezembro
Eu vou...
O sol se reparte em crimes
Espaçonaves, guerrilhas
Em cardinales bonitas

1

Retirada do site Sua pesquisa (2012).
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Eu vou...
Em caras de presidentes
Em grandes beijos de amor
Em dentes, pernas, bandeiras.
Bomba e Brigitte Bardot...

A música “Alegria, Alegria”, indiretamente, com deboche e ironia, criticava
o contexto do período, sugerindo o movimento e a resistência ao sistema vigente.
O personagem representante do povo está sem identidade, dividido entre um Brasil
de muitas cores e uma situação de repressão. Na visão de Lopez (1998, p.162163), a posição de Caetano Veloso no panorama da música popular “chegou a ter
dissabores com os mais exaltados da ala politizada”, pois resgatava o popular,
essencialmente brasileiro, “aceitando que o Brasil é tudo, evitando impregnar sua
música de conteúdo político assumido, no sentido de criticar a ditadura, exigir a
democracia, combater o imperialismo ou a injustiça social.”
Também o músico Geraldo Vandré foi visto como inimigo pelo Regime
Militar. A sua canção “Caminhando, Para não dizer que não falei das flores”, que
ficou com o segundo lugar no Festival Internacional da Canção em 1968, tornou-se
um Hino de Protesto contra a Ditadura Militar cantada por multidões, transformandose assim num símbolo da época (LOPES, 1998). A letra reproduzida por Geraldo
Vandré evidencia esse conteúdo. Pra não dizer que não falei das flores2.
Caminhando e cantando
E seguindo a canção
Somos todos iguais
Braços dados ou não
Nas escolas, nas ruas.
Campos, construções
Caminhando e cantando
E seguindo a canção
Vem, vamos embora.
Que esperar não é saber
Quem sabe faz a hora
Não espera acontecer
Há soldados armados
Amados ou não
Quase todos perdidos
De armas na mão
Nos quartéis lhes ensinam

2
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Uma antiga lição:
De morrer pela pátria
E viver sem razão...

Os censores reagiram à letra acima, que ressaltava a igualdade em direitos
e deveres e a união em busca de um objetivo comum. Este objetivo evocava
uma sociedade atuante na luta contra o autoritarismo, pelo direito à liberdade de
expressão e à igualdade.
A letra de Vandré referia-se a uma sociedade capaz de transformar a situação
vigente por meio da ação e da união. O trecho que se refere aos soldados questiona a
consciência do papel exercido por eles em um contexto repressor, evidenciada pela
letra da música na expressão “morrer pela pátria e viver sem razão”. Os soldados
estariam defendendo a pátria sem saber o porquê da luta armada, sem convicções
que justificassem a atuação.
Em 1968, com o AI-5, Vandré foi obrigado a exilar-se retornando ao Brasil
somente em 1973. Após o exílio, o músico foi vigiado de perto pelos militares sem
poder expressar o retrato do Brasil à época, muito perseguido, acabou abandonando
a vida pública e se afastando do mundo artístico.
Outro atuante nome da MPB, Taiguara foi considerado um dos símbolos
da resistência à censura durante a Ditadura Militar, foi um dos compositores mais
censurados da história da MPB, tendo cerca de cem canções vetadas. Os problemas
com a censura levaram Taiguara a se autoexilar na Inglaterra em meados de 1973.
A reprodução abaixo “Que as Crianças Cantem Livres” é uma composição de
Taiguara lançada em 1973. (GOULART, 2012).
O tempo passa e atravessa as avenidas
E o fruto cresce, pesa e enverga o velho pé.
E o vento forte quebra as telhas e vidraças
E o livro sábio deixa em branco o que não é
Pode não ser essa mulher o que te falta
Pode não ser esse calor o que faz mal
Pode não ser essa gravata o que sufoca
Ou essa falta de dinheiro que é fatal
Vê como um fogo brando funde um ferro duro
Vê como o asfalto é teu jardim se você crê
Que há sol nascente avermelhando o céu escuro
Chamando os homens pro seu tempo de viver
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E que as crianças cantem livres sobre os muros
E ensinem sonho ao que não pode amar sem dor
E que o passado abra os presentes pro futuro
Que não dormiu e preparou o amanhecer...

Taiguara comunica em sua música uma mensagem de esperança para o
futuro. A letra exalta que as pessoas cantem livres, expressando os seus sentimentos
e vontades, para que todos alcancem seus sonhos sem medo, proporcionando às
novas gerações momentos diferentes sem dor e sofrimento. É importante ressaltar
que a letra exaltava valores possíveis em uma democracia, ou seja, inviáveis para o
período de cerceamento à liberdade de expressão.
Um dos nomes marcantes da música no período da ditadura militar no
Brasil foi Chico Buarque de Holanda. Segundo Lopez (1998), Chico Buarque
representava a música propriamente engajada e politizada, assumindo o papel de
válvula de escape de uma sociedade reprimida. A música instigava indagações
através de sua linguagem crua e objetiva, impregnada de conscientização política.
“Quando se escuta o sarcasmo lírico-poético do Chico Buarque daqueles anos, a
conscientização política entra como um punhal, e a poesia fornece o indispensável
contorno a uma mensagem direta.” (p.162)
A música “Apesar de Você” foi a primeira a sofrer com a censura, devido a
sua ambiguidade de sentidos, expressando a expectativa do “amanhã” libertado e a
crítica ao “hoje” opressor. A censura, ao perceber o cunho político das canções de
Chico Buarque, começou a persegui-lo e a vetar muitas de suas canções. Segue a
referida letra de Chico Buarque3.
Hoje você é quem manda
Falou, tá falado
Não tem discussão
A minha gente hoje anda
Falando de lado
E olhando pro chão, viu
Você que inventou esse estado
E inventou de inventar
Toda a escuridão
Você que inventou o pecado
Esqueceu-se de inventar
O perdão

3
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Apesar de você
Amanhã há de ser
Outro dia
Eu pergunto a você
Onde vai se esconder
Da enorme euforia
Como vai proibir
Quando o galo insistir
Em cantar
Água nova brotando
E a gente se amando
Sem parar...

Ao referir à letra de “Apesar de Você”, Lopez (1998) aponta a possível
alusão a Emílio Garrastazu Médici, um dos generais da chamada “linha dura”,
porém ressalta uma leitura ainda mais ampla, “em nível simbólico, aludindo ao
retorno da luz, que inevitavelmente se segue às sombras, trazendo uma mensagem
de esperança.” (p.162)
No início da década de 1970, a dupla formada por Dom e Ravel
provocou repúdio nos opositores do regime ditatorial ao lançar o hit “Eu Te Amo
Meu Brasil”. Essa música foi encomendada pelo governo e se transformou no Hino
da Ditadura Militar, ao demonstrar alinhamento com a estratégia de propaganda do
poder, vendendo a imagem de um país de jovens, com futuro promissor. Em 1974,
os músicos Dom e Ravel lançaram a música “Animais Irracionais”, que abordava as
injustiças sociais, tema proibitivo no período. Por conta desta letra, a dupla tornouse inimiga da Ditadura. Após essa transformação, suas canções passaram a sofrer
intervenções da censura (MEIRA, 2011). É possível perceber nas letras que seguem
a mudança de abordagem:
“Eu te amo meu Brasil”4.
As praias do Brasil ensolaradas
O chão onde o país se elevou
A mão de Deus abençoou
Mulher que nasce aqui
Tem muito mais amor
O céu do meu Brasil tem mais estrelas
O sol do meu país mais esplendor
A mão de Deus abençoou

4

Site Letras (2012).
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Em terras brasileiras
Vou plantar amor
Eu te amo meu Brasil, eu te amo
Meu coração é verde, amarelo, branco, azul, anil
Eu te amo meu Brasil, eu te amo
Ninguém segura a juventude do Brasil...

Música Animais Irracionais de Dom e Ravel5.
Às vezes eu olho pra terra sem compreender
A luta dos seres humanos pra sobreviver.
O grande açoitando o pequeno,
Terceiros mandando apartar,
Mas na maioria das vezes o grande não quer parar.
Tem vezes que o desesperado se põe a pensar (a pensar)
Por que deve aos pés de um dos grandes se ajoelhar,
Eu passo por muitas igrejas pedindo respostas de deus
Pra ele calado no espaço ouvir os lamentos meus.
Animais (animais) nós os homens somos todos meio
Animais irracionais
Levantamos, guerreamos e deitamos e rezamos antes
A vida é um sonho e nada mais. Oh! Cantem atrás...

A música “Eu Te Amo Meu Brasil” veiculava a imagem de um país alegre,
próspero, com lindas paisagens e uma sociedade jovem de futuro promissor,
enfatizava, também, um sentimento nacionalista de adoração a Pátria. Já a música
“Animais Irracionais” revelava a problemática criada pela Ditadura Militar, o
sofrimento, a angústia do povo e a falta de expectativa em relação ao futuro.
De acordo com o site Censura Musical (2012), o cantor Odair José foi
um dos mais perseguidos pela Ditadura Militar. A cada doze canções, sete eram
censuradas. Apesar de suas músicas não terem cunho político, foi um dos artistas
mais perseguidos pela censura federal. Suas músicas tratavam de temas que iam
contra a “moral e os bons costumes” preconizados na época, como: exclusão social,
homossexualismo, prostituição, consumo de drogas, racismo e outros assuntos
polêmicos. Esses temas causaram grande desconforto para os censores, como é
possível observar pelo conteúdo da letra de “Vou tirar você desse lugar”, reproduzida
na sequência6.
5
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Eu vou tirar você desse lugar
Eu vou levar você pra ficar comigo
E não interessa
O que os outros vão pensar
Eu vou tirar você desse lugar
Eu vou levar você pra ficar comigo
E não interessa
O que os outros vão pensar...

A letra de Odair José, ao relatar a paixão de um homem por uma prostituta
e seu desejo de viver com ela, afrontou a visão apregoada pela elite, que enaltecia o
casamento e as tradições das ditas famílias de bem.
No período da Ditadura Militar qualquer manifestação que criticasse
a situação socioeconômica e política da época era censurada. Vários artistas,
principalmente músicos, sofreram cortes em suas composições e foram perseguidos,
pois eram julgados pelo Regime como opositores. O regime autoritário não permitia
quaisquer ações que demonstrassem crítica e descontentamento com o poder
hegemônico, representado pelos militares e seus apoiadores.
Nesse sentido, um dos artifícios que a população utilizava para se expressar
era o entoar das canções veiculadas. Em suas letras, os compositores questionavam
a política do Brasil no momento, mostravam ou insinuavam o que o governo e os
militares estavam fazendo ou deixando de realizar em relação às mazelas sociais.
Como estes compositores não podiam afrontar diretamente as medidas do regime
exceção em suas canções se utilizavam de metáforas ou palavras sem sentido, que
ironizavam e demonstravam à população a presença da censura.
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao concluir este artigo, constatou-se que a música no período da Ditadura
Militar serviu como um meio de manifestação contra a opressão, pois compositores
revelavam, direta ou metaforicamente, o que estava acontecendo por meio das letras
de suas canções.
O impulso ideológico da sociedade na época foi diversificado e heterogêneo.
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A liderança dos movimentos de protesto contra a opressão e a censura foi
essencialmente estudantil. Os jovens se constituíram na vanguarda e se opunham
às restrições, convenções e proibições da sociedade estabelecida, inseridos em um
movimento maior da juventude urbana ocidental. Queriam a revolução social e
comportamental. Exigiam a paz e a liberdade de expressão.
Entende-se assim que a música foi um instrumento possível na crítica ao
regime estabelecido e no apoio aos protestos daquele período, pois influenciava o
pensamento da sociedade, principalmente no meio urbano, onde residia a vanguarda
da luta e da contestação.
Durante a Ditadura Militar foi enorme a censura sobre as produções
culturais que contrariavam as doutrinas militares. A censura não era apenas de
cunho político, mas também moral e não tinha um código claro, que especificasse
o que era proibido. Desta forma, os compositores usavam em suas letras metáforas
que confundiam a interpretação por parte dos censores. Em consequência, algumas
músicas foram liberadas por falta de uma leitura acurada e crítica daqueles que as
analisavam.
Pode-se apontar, por meio do estudo realizado, que a música constituiu
um relevante veículo de comunicação. No período da Ditadura Militar, a música
exerceu o papel de influente instrumento de conscientização e protesto, nas brechas
deixadas pela censura e pela ignorância de muitos de seus censores em relação
ao conteúdo intrínseco. No contexto configurado pelo regime de exceção, que
perdurou por vinte anos, a música criada e difundida pelos compositores mais
engajados participou, juntamente com as manifestações sociais e a luta armada, na
transformação da sociedade brasileira rumo à abertura democrática.
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RESUMO
O presente trabalho tem por objetivo identificar a capacidade de interação e compreensão
de estudantes do Ensino Médio em relação ao processo inclusivo na escola, isto é, investigar a
percepção dos adolescentes sobre o tema da inclusão escolar. A escola ao formar cidadãos deve
preocupar-se em proporcionar aos alunos a compreensão da diversidade e reflexão sobre o ensino
inclusivo, porque a identidade de cada aluno é construída por sua participação em diferentes grupos
e contextos. É perceptível que a inclusão na sociedade contemporânea emerge da necessidade
em aprender e conviver com as diferenças. O instrumento utilizado para coleta de dados foi uma
proposta de produção de texto que solicitava ao estudante do Ensino Médio um posicionamento em
relação à inclusão na escola. Os adolescentes tiveram como apoio trechos de textos motivadores com
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relatos de pessoas que eram a favor e, também, contra o processo inclusivo. Os dados obtidos serão
apresentados e analisados conforme a abordagem encontrada na argumentação dos adolescentes.
Palavras-chave: inclusão escolar; percepção do adolescente; ensino médio

1 INTRODUÇÃO
Uma das grandes preocupações do cenário educacional é a formação do
sujeito cidadão que respeita as diferentes faces da diversidade e, assim, aprende a
valorizar as diferenças, reage à desigualdade e constitui-se um ser solidário.
Neste contexto, surge a necessidade da discussão sobre a adolescência e
suas peculiaridades, que de acordo com Bock (2004), por um longo tempo foi
considerada uma fase natural do desenvolvimento humano, sendo compreendida
entre a infância e a vida adulta, ou seja, a fase intermediária destas duas etapas.
A autora ainda salienta que em alguns estudos a caracterização da
adolescência estava associada ao desenvolvimento do corpo, como o surgimento
dos pelos, o progresso das características sexuais e as rebeldias ou insatisfações.
Bock (2004) apresenta Erickson como o responsável pela institucionalização
da adolescência dita “normal”, segundo tais parâmetros: busca pela identidade;
valorização do grupo; necessidade da fantasia; crises religiosas; deslocalização
temporal; evolução sexual; atitude reivindicatória; contradições sucessivas;
separação progressiva dos pais; mudanças de humor.
Em contraponto, a autora defende que a adolescência ultrapassa a
naturalização desta fase apresentada por Erickson. Para ela, a adolescência tem
que ser encarada como uma construção social que interfere no desenvolvimento do
homem contemporâneo.
É um momento significado, interpretado e construído pelos homens.
Estão associadas a ela marcas do desenvolvimento do corpo. Essas
marcas constituem também a adolescência como fenômeno social, mas
o fato de existirem como marcas do corpo não devem fazer da adolescência um fato natural. (BOCK, 2004, p. 39)

Nesta perspectiva, ao se considerar o período da adolescência marcado
por transformações fisiológicas e de cunho social, pois é a partir da interação na
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sociedade que a constituição do sujeito ocorre, é pertinente destacar os dois principais
agentes de socialização dos jovens. Segundo Santos e Zinani (2002), a influência
familiar seria o agente primário de socialização, interferindo na construção do
desenvolvimento da personalidade do adolescente. As autoras apontam a escola
como o agente secundário de socialização, já que “exerce considerável influência
sobre desenvolvimento dos interesses nas crianças e nos adolescentes” (SANTOS;
ZINANI, 2002, p. 27)
Dessa forma, o ambiente escolar que o adolescente participa pode auxiliálo a construir a sua personalidade. O Ensino Médio, nível de ensino frequentado
por adolescentes no Brasil, objetiva a formação integral do jovem, através do
“desenvolvimento de capacidades de pesquisar, buscar informações, analisálas e selecioná-las; a capacidade de aprender, criar, formular ao invés de simples
exercícios de memorização”. (PCN, Ensino Médio, 1999, p. 5)
Ainda em relação ao Ensino Médio, consta na lei que é de extrema
importância o desenvolvimento da ética, da autonomia intelectual e do pensamento
crítico, visto que a educação deve preparar as pessoas para o desenvolvimento
econômico, científico e cultural. Para que esta educação ocorra de fato é necessário
que esteja calcada na premissa: “aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a
viver e aprender a ser”. (PCN, Ensino Médio, 1999, p. 14). Santos e Zinani (2002),
esclarecem:
Em aprender a conhecer, observa-se a importância da educação geral
e destaca-se o domínio dos instrumentos de conhecimento. Já na premissa aprender a fazer, existe a preocupação com as novas habilidades
a serem desenvolvidas para que sejam úteis na solução de situações
problemáticas novas. Aprender a viver é desenvolver a capacidade da
convivência harmoniosa e inteligente. Em aprender a ser, pressupõese a organização pessoal de maneira que o individuo possa gerenciarse com autonomia, criticidade e juízos de valor. (SANTOS; ZINANI,
2002, p. 36)

Assim sendo, a escola ao formar cidadãos deve preocupar-se em proporcionar
aos alunos a compreensão da diversidade e reflexão sobre o ensino inclusivo, porque
a identidade de cada aluno é construída por sua participação em diferentes grupos
e contextos. É perceptível que a inclusão na sociedade contemporânea emerge da
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necessidade em aprender e conviver com as diferenças.
A partir dos apontamentos acima, este estudo tem por objetivo identificar a
capacidade de interação e compreensão de estudantes do Ensino Médio em relação
ao processo inclusivo na escola, isto é, investigar a percepção dos adolescentes
sobre o tema da inclusão escolar.
2 METODOLOGIA
Ao reconhecer a falta de informações sobre o ponto de vista dos adolescentes
em relação aos processos inclusivos na escola foi encontrado o problema que
encaminharia a investigação.
Na sequência, foi organizado como instrumento de coleta de dados a
construção de uma proposta de produção de texto que solicitava ao estudante do
Ensino Médio um posicionamento em relação à inclusão na escola. Os adolescentes
teriam como apoio trechos de textos motivadores com relatos de pessoas que eram
a favor e, também, contra o processo inclusivo.
Este material foi validado por dois professores especialistas na área
educacional da Faculdade da Serra Gaúcha, localizada em Caxias do Sul - RS.
Após a aprovação da proposta, realizou-se um pré-teste com um estudante com a
mesma faixa etária do público-alvo da pesquisa. Ao perceber que a meta foi atingida
organizou-se o material para a aplicação oficial.
Os sujeitos escolhidos para participarem desta pesquisa são oriundos de
uma escola da rede privada de Caxias do Sul, que preza por uma política que faz a
diferença, acolhendo a diversidade e formando sujeitos multiculturais. Participaram
deste estudo 26 estudantes que cursavam o último ano do Ensino Médio e tinham
idade entre 15 e 19 anos.
Para a coleta dos dados foi realizada a aplicação da proposta em duas
turmas da escola e ocorreu durante uma aula da disciplina de Língua Portuguesa,
totalizando uma amostra de vinte e seis produções textuais, que tiveram uma análise
qualitativa. Logo, esta investigação caracteriza-se como um estudo exploratório
que teve como objetivo identificar a percepção de estudantes do Ensino Médio em
relação à inclusão escolar.
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Após a leitura dos textos produzidos pelos estudantes, os argumentos
utilizados por eles, inicialmente, foram organizados em duas categorias: a favor
e contra a inclusão. No entanto, na análise das produções surgiu a necessidade do
acréscimo de uma nova categoria: indeciso em relação à inclusão escolar. Este fato
surgiu devido à quantidade de alunos que se mostraram indecisos ao posicionar-se
com seus argumentos.
A seguir, os dados obtidos serão apresentados e analisados conforme a
abordagem encontrada na argumentação dos adolescentes, identificados com nomes
fictícios a fim de preservar a identidade dos indivíduos.
3 RESULTADO E/OU DISCUSSÕES
Com base nos resultados coletados dos 26 participantes da pesquisa, foi
possível perceber que dentre estes 10 colocaram-se a favor do processo de inclusão
(38%), 8 foram indecisos (31%) e 8 contra (31%), como mostra o gráfico abaixo.

Figura 1 – Resultado obtido na análise das produções textuais
Por meio desta constatação de resultados similares, ou seja, com pouca
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diferença entre os alunos favoráveis e os indecisos e contras, foram selecionadas
algumas produções dos estudantes, para analisar o grau de consistência e coerência
dos argumentos disponibilizados. Desse modo, escolheu-se doze adolescentes,
sendo quatro de cada nível (a favor, indeciso, contra ao processo inclusivo) e, em
seguida, organizou-se quatro blocos com argumentos produzidos pelos alunos. A
análise da argumentação será descrita e embasada com referencial teórico.
O primeiro bloco de análise traz as ideias defendidas pelos alunos José,
Arthur e Larissa, sendo que um é a favor, um mostra-se indeciso e outro é contra ao
processo inclusivo nas escolas.
José se posiciona a favor da inclusão defendendo a ideia básica da diferença,
pois ele afirma que as áreas de destaque dos indivíduos são diferentes, sendo que cada
um é “especialista” em uma área. Tal ponto de vista é também apresentado na Teoria
das Inteligências Múltiplas, que segundo Gardner apud Campbell “cada indivíduo
revela características cognitivas distintas”. Os autores definem as inteligências
como “linguagens que todas as pessoas falam e são, em parte, influenciadas pela
cultura em que a pessoa nasceu. São ferramentas para a aprendizagem, resolução de
problemas e criatividade que todos os seres humanos podem usar.” (p. 22).
Este aluno ainda observa que o processo inclusivo em uma escola regular
seria o começo para que o ser humano se torne autônomo no desempenho das funções
diárias e profissionais. Conforme Sassaki (1997, p. 35) “a autonomia é a condição
de domínio do ambiente físico e social, preservando ao máximo a privacidade e a
dignidade da pessoa que a exerce”.
Ao finalizar sua argumentação, José destaca a necessidade de profissionais
capacitados para compreender e atuar melhor em uma sala de aula heterogênea,
respeitando as diferenças encontradas. Para Fonseca (1995), o modelo de formação
profissional do professor, que deveria contemplar a verdadeira Educação Especial,
tomaria “cada criança deficiente ou não-deficiente, como um caso especial, tendo
em atenção as suas necessidades, as suas capacidades e os seus desejos, ou seja, o
seu perfil intra-individual de aprendizagem.” (FONSECA, 1995, p. 226)
Já o estudante Arthur demonstra estar indeciso em sua argumentação, inicia
mencionando que “lidar com as diferenças” é um grande desafio e que a nossa
sociedade é preconceituosa, todos querem ser aceitos, no entanto, poucos realmente
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contribuem para inclusão. Na perspectiva de Coelho e Rosário (2006), é necessário:
que a sociedade reconheça os preconceitos existentes em relação aos
portadores de necessidades especiais, e busque respostas educativas,
possibilitando solucionar preconceitos enraizados, estimulando a participação de cada um, apreciando as diferenças e oferecendo oportunidades adequadas para todos os cidadãos brasileiros.

Ao concluir seu posicionamento, o aluno comenta que mesmo existindo
leis, a maioria das escolas não está adaptada para receber os diferentes tipos de
alunos. Esta preocupação também é observada por González (2002) que considera
os processos de mudança e inovação dentro do próprio sistema organizacional,
porque se trata “de delimitar as características que irão configurar uma nova escola
que ofereça respostas à diversidade dos alunos”. (GONZÁLEZ, 2002, p. 40)
Por outro lado, a aluna Larissa se mostra contra ao processo de inclusão nas
escolas regulares. Um dos argumentos que sustentam sua opinião é o fato de achar
que inclusão é um processo pessoal e não coletivo, dando a entender que não seria
necessária uma lei que obrigasse a incluir ou não os alunos. Diante do que foi dito é
oportuno trazer a colocação de Moreira (2008) em entrevista ao periódico Ponto de
Vista. A autora levanta a questão de que uma escola na perspectiva inclusiva:
não aparece de um momento para o outro. Não surge por decreto nem se
configura por meio de uma única gestão administrativa. Pelo contrário,
desenvolve-se ao longo de um processo de mudança que vai eliminando
barreiras de toda ordem, desconstruindo conceitos, preconceitos e concepções segregadoras e excludentes que, muitas vezes camufladas pelo
silêncio, parecem não existir. É um processo que nunca está finalizado,
mas que, coletivamente, pode ser enfrentado. (p. 12)

Ao analisar o argumento da aluna e comparar com o de Moreira nota-se que
há equívocos em sua argumentação e que a inclusão não acontece no individual, mas
sim coletivamente. A aluna ainda julga desnecessária a lei das cotas para deficientes
em empresas. Porém, de acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego (TEM) a
obrigação de fornecer vagas em empresas não é dever apenas do Estado, quer dizer,
todos são responsáveis pelas contratações nas empresas. E estas “devem primar pelo
respeito ao princípio constitucional do valor social do trabalho e da livre iniciativa,
para que se implementem a cidadania plena e a dignidade do trabalhador com ou
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sem deficiência” (art. 1º e 170 da CF/88).
E, por fim, ela questiona qual o valor da inclusão em sala de aula se há uma
grande possibilidade de exclusão por parte dos colegas. Contudo Sassaki (1997,
p. 30) apresenta a ideia de integração social, sendo ela responsável por eliminar
a exclusão social a que foram submetidas as pessoas com deficiência no decorrer
da história. Para o autor, a inclusão social é interligada a integração social e “é um
processo que contribui para a construção de um novo tipo de sociedade através de
transformações, pequenas e grandes, nos ambientes físicos e na mentalidade de
todas as pessoas.” (SASSAKI, 1997, p. 40)

A favor

Indeciso

Contra

José
“Apesar de todos sermos
iguais, somos diferentes uns
dos outros. Cada um tem suas
especialidades, ou seja, em
alguns pontos somos bons e em
outros temos dificuldades.”
“Todas as escolas deveriam ter
inclusão, pois deveria ser um
direito da população ser incluso
no meio escolar “normal” até
como preparação para que esta
pessoa possa desempenhar
alguma profissão e não sofrer
muito para se virar no dia-adia.”
“Tem de haver mais inclusão,
mas inclusão por vontade livre
e não por obrigatoriedade,
e formação de professores
capacitados para lidar com essa
mescla nas salas de aula.”

Arthur
“Um dos grandes desafios da
humanidade é lidar com as
diferenças, vivemos em uma
sociedade preconceituosa e
orgulhosa, onde todos querem
ser inclusos e aceitos, mas
poucos querem incluir.”
“Apesar de ser lei muitas
escolas não oferecem as
adaptações necessárias para
deficientes físicos e educação
inclusiva de qualidade para
portadores de síndromes, outras
deficiências e dificuldades.”

Larissa
“A inclusão, na minha
opinião, é algo que deve
ser praticado por cada
indivíduo de maneira que
sua própria consciência “o
diga” para fazer.”
“Ter leis para a inclusão,
como, por exemplo, nas
empresas ter número e
cota de quantos portadores
de necessidades especiais
devem ter, me parece um
tanto quanto forçado e
talvez até desnecessário.”
“Do que adianta algum
aluno ser incluso em sala
de aula e ser excluído pelos
colegas?”

Quadro 1 – Resultados obtidos nas análises das produções textuais
O segundo bloco de análise traz os argumentos apresentados pelos alunos
Pedro, Emerson e Carlos, que igualmente como no bloco anterior, um é a favor, um
mostra-se indeciso e outro é contra ao processo inclusivo nas escolas.
O adolescente Pedro é a favor da inclusão escolar e evidencia seu
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posicionamento ao considerar válida a inclusão, mas com um olhar personalizado
para cada aluno. Esta concepção também é defendida por Hoffmann (2001) que
chama a atenção quando relata o grande compromisso que “nos exige aprofundar
o olhar sobre a singularidade no ato de aprender e, ao mesmo tempo ampliá-lo na
direção do grupo e das relações sociais. Olhares estes fundamentados em múltiplas
referências de análise do processo do conhecimento.” (HOFFMANN, 2001, p. 93)
O aluno ainda mantém seu ponto de vista ao valorizar a importância da
socialização. Conforme Pacheco (2007, p. 55), a interação social nos relacionamentos
deve ser reconhecida no processo de inclusão. “A escola faz parte de um todo maior,
incluindo outras unidades como o lar e a comunidade da criança, que inclui amigos
e suas famílias, serviços e ofertas de recreação. A escola precisa ser uma promotorachave nesse processo.” (PACHECO, 2007, p. 55)
Os argumentos conclusivos deste aluno apontam para a necessidade de tratar
a inclusão como uma questão cultural, ou seja, que é valorizada pela sociedade
e ensinada de pais para filhos. Perissé (2012) também retrata esta ideia cultural
referindo-se:
a um conjunto de valores e atitudes acerca de como as pessoas com
deficiências devem ser acolhidas e tratadas na escola e na sociedade;
valores e atitudes estes, que devem ser compartilhados e vivenciados
por todos: educadores, funcionários, demais crianças e pelas famílias
destas.

O aluno Emerson mostrou-se indeciso em relação ao processo inclusivo nas
escolas, pois ao mesmo tempo em que apresenta argumentos a favor também se
mostra contra a inclusão escolar. Para ele, como a aluna Larissa (do bloco anterior
de argumentos) todos os alunos deveriam estar inseridos em escolas regulares
devido a importância da integração.
Ele destaca a importância de aprender a conviver com as diferenças e o papel
fundamental da interação entre os pares. Tal argumento também foi mencionado
pelo estudante Pedro que se mostrou a favor do processo inclusivo.
O último argumento de Emerson traz a preocupação com a exclusão por
parte dos colegas. Ele contesta a importância da inclusão de deficientes em escolas
regulares se os alunos podem discriminá-los. Para analisar esta colocação faz-se
necessário falar um pouco sobre o bullying que atinge todos os grupos sociais.
Martins (2012) declara que:
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Um ou mais alunos xingam, agridem fisicamente ou isolam um colega,
além de colocar apelidos grosseiros. Esse tipo de perseguição intencional definitivamente não pode ser encarado só como uma brincadeira natural da faixa etária ou como algo banal, a ser ignorado pelo professor.
É muito mais sério do que parece. Trata-se de bullying. A situação se
torna ainda mais grave quando o alvo é uma criança ou um jovem com
algum tipo de deficiência - que nem sempre tem habilidade física ou
emocional para lidar com as agressões.

A autora relata que a falta de conhecimento sobre as deficiências e o
preconceito trazido de casa são os principais responsáveis pela existência do
bullying. Uma maneira de mediar esta prática seria atuar com ações pedagógicas
inclusivas para reverter esse quadro e eliminar comportamentos intolerantes, sendo
esta uma responsabilidade de toda comunidade escolar.
Em contrapartida e, totalmente, contra a inclusão escolar, o estudante Carlos
sustenta a ideia de que os professores não estão preparados para dar atenção aos
alunos e retoma o mesmo argumento utilizado por Emerson, isto é, a preocupação
com o bullying por parte dos colegas.

A favor
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Pedro
“A inclusão de crianças com
deficiência é válida, porém
eles terão a necessidade
de um ensino diferente,
específico pela deficiência ou
por alguma dificuldade que
faça ter um olhar especial dos
educadores.”
“O fato delas estarem
juntas com os outros alunos
irá permitir uma melhor
socialização que vai abrir
portas, novos horizontes que
vai permitir com que elas
possam conquistar novas
amizades durante a vida.”
“A inclusão deve ser passada
de geração em geração,
porque todos deveriam saber
e respeitar o problema dos
outros”

Emerson
“Em relação a vida escolar de
portadores de necessidades
especiais, na minha opinião,
todos deveriam ser inseridos em
escolas normais, pois mais cedo
ou mais tarde eles terão que se
juntar com toda a sociedade, e
quanto mais tarde houver essa
integração, é pior.”
“Se desde a infância as crianças
forem educadas a conviver e
aprender com as que possuem
deficiência, no futuro o
preconceito seria muito menor.
Com escolas especiais, os
alunos acabam se acostumando
a serem tratados de forma
diferente pela sociedade e
assim se sentem excluídos da
população em geral.”
“Em contrapartida, do que
adianta as pessoas incluírem
deficientes em escolas normais
se os alunos irão discriminá-los
e afastá-los do grande grupo”?

Carlos
“Acho bonita a proposta de
inclusão social, mas não sei se
é uma boa ideia. Os professores
podem não dar atenção
suficiente para os alunos com
necessidades e os colegas sem
problemas aparentes podem
praticar bullying com estes
alunos.”

Quadro 2 – Resultados obtidos nas análises das produções textuais
O terceiro bloco de análise examina as ideias defendidas pelos estudantes
Cátia, Francisco e Felipe, sendo que um é a favor, um é indeciso e outro é contra a
inclusão escolar.
A adolescente Cátia compara e valoriza as diferenças entre as pessoas em
convivência, afirmando que “por sermos diferentes fazemos a diferença”. Ela
também levanta hipótese de que “se todos fossem iguais”, sugerindo que a qualidade
das interações não seria satisfatória. Assim, esta aluna evidencia a importância das
diferenças.
Nesta mesma perspectiva, Duk (2007, p. 60) se refere a diversidade como
algo inerente à educação inclusiva. Ela também relata que cada indivíduo tem uma
maneira própria de vivenciar experiências e adquirir conhecimento. Neste contexto,
compreende-se que “as diferenças individuais (...) são inerentes a cada ser humano
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e tem grande influência nos processos de aprendizagem que são únicos para cada
pessoa.” (DUK, 2007, p. 60)
A aluna ainda cita que em sua opinião a inclusão seria “ver e aceitar as
qualidades e defeitos dos outros e perceber que ninguém é igual a você”. E, então,
destaca a importância do respeito nos processos inclusivos. Segundo Duk (2007, p.
95),

Um ambiente escolar baseado em relações de aceitação, respeito e valorização das diferenças, entre professores, alunos e pais, é condição
necessária para atingir o objetivo de uma educação inclusiva que contemple a diversidade. Neste sentido, é fundamental que a escola explicite no contexto do projeto político pedagógico da escola, os princípios
e valores que devem inspirar a formação dos alunos e que a partir do
currículo vise promover a aprendizagem de valores e atitudes positivas
relativas a diversidade, enfatizando o desenvolvimento de habilidades
sociais e da comunicação, de modo a favorecer um clima de convivência em que todos os alunos se sintam acolhidos e valorizados.

Ao encerrar sua argumentação, a estudante reafirma ser a favor da inclusão,
destacando a importância de haver uma avaliação diferenciada para os alunos, já
que “cada avaliação é uma e cada aluno é único”. Neste sentido, Hoffmann (2002,
p. 59) declara que a avaliação nos últimos tempos está em fase de modificação,
visto que as experiências educativas devem ser “desafiadoras, promovendo e
favorecendo a evolução dos alunos, mas respeitando tempos e percursos individuais.”
(HOFFMANN, 2002, p. 59)
Já o aluno Francisco que assume uma posição indecisa em relação ao processo
inclusivo, argumenta que falta investimento do governo para que haja a capacitação
dos professores. Segundo o inciso III, da Lei de Diretrizes e Bases, relacionado a
capacitação dos docentes que trabalham com educação especial, cabe ao sistema
de ensino assegurar “professores com especialização adequada em nível médio ou
superior, para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular,
capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns”. (1996, p. 131)
O estudante ainda afirma que os professores dispensam um tratamento
desigual aos alunos com deficiência, sendo que estes não recebem, em sua opinião,
a mesma atenção que os demais alunos. No entanto, Duk (2007, p. 173) defende que
a educação deve estar preparada para auxiliar o aluno nas atividades que ainda não é
capaz de realizar sozinho, mas que poderia realizar com a ajuda de seus professores
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e colegas de classe.
O adolescente conclui seu posicionamento observando que as escolas
não estão preparadas para inclusão. Entretanto, conforme pode ser percebido na
argumentação de Duk (2007, p. 106), a transição rumo a inclusão nem sempre é aceita,
principalmente, “quando as pessoas estão acostumadas a sistemas discriminatórios
ou quando os educadores se sentem inseguros quanto à sua capacidade de responder
à diversidade existente nas escolas”. (DUK, 2007, p. 106)
Com argumentos semelhantes, mas sendo mais categórico e assumindo o
posicionamento contra a inclusão, o aluno Felipe afirma que o despreparo é da
escola (espaço físico e preparação dos profissionais) e dos alunos que nela estão
matriculados, ambos não estão adequados para que a inclusão ocorra de fato.
Deste modo, o estudante expõe razoes para que existam dois tipos de escolas,
pois em sua concepção, todos receberiam o mesmo tratamento e atenção. Porém,
Fonseca (1995, p. 195) cita que nenhuma criança com dificuldades deveria ser
colocada em “classes especiais”. Ele ainda afirma que a “escola e os seus agentes
têm sido responsáveis por medidas seletivas que não se justificam no plano humano
nem se fundamentam em dados investigativos.” (FONSECA, 1995, p. 195)
De acordo, com Duk (2007) a responsabilidade de oportunizar a todos os
mesmos direitos é o papel da escola inclusiva, ou seja, a escola regular que deve
ser inclusiva.
Uma escola inclusiva caracteriza-se, fundamentalmente, pelo compromisso com o direito de todo (a)s à educação, à igualdade de oportunidades e a participação de cada uma das crianças, adolescentes, jovens e
adultos nas várias esferas da vida escolar. Entende-se por escola inclusiva aquela na qual o ensino e a aprendizagem, as atitudes e o bem-estar
de todos os (as) educando (a) são considerados igualmente importantes.
É uma escola na qual não há discriminação de qualquer natureza e que
valoriza a diversidade humana como recurso valioso para o desenvolvimento de todo (a)s, uma escola que busca eliminar as barreiras à aprendizagem para educar de forma igualitária todos os meninos e meninas
da comunidade. Na escola inclusiva todos são reconhecidos em sua individualidade e apoiados diligentemente em sua aprendizagem. (DUK,
2007, p. 112)

A favor

Indeciso
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Cátia
“Convivemos com pessoas,
cada uma delas com suas
qualidades e seus defeitos,
cada
uma
vive
seus
problemas, encontra suas
soluções, são diferentes
apesar de suas semelhanças.
Por
sermos
diferentes,
fazemos a diferença. Imagine
se todos fossem iguais.”
“Na minha opinião, inclusão
é ver e aceitar as qualidades e
defeitos dos outros e perceber
que ninguém é igual a você.
E é por isso mesmo que deve
aceitá-lo e respeitá-lo.”
“Sou totalmente a favor da
inclusão nas escolas, pois cada
aluno se comporta e tem uma
forma de pensar diferente do
outro. Cada avaliação é uma e
cada aluno é único.”

Francisco
“Inclusão é um direito de todo
o cidadão, independente de suas
particularidades. Em relação à
escola, eu penso que a inclusão
é bastante difícil, pois o governo
teria que investir bastante
em professores para ficarem
capacitados a isso.”
“Nas escolas que possuem
inclusão, muitas vezes os
alunos com deficiência não são
tratados iguais pelos professores
e os colegas. Eles não recebem
a mesma atenção pelos
professores do que os alunos
sem deficiência”.
“A inclusão devia ocorrer na
maioria das escolas, mas as
escolas deviam ser bastante
preparadas para isto.”

Felipe
“Na minha opinião, as escolas
não estão nem um pouco
preparadas para isso, pois
precisam de muitas mudanças
e estruturas, como rampas,
acessos entre outros e o mais
importante: um profissional
que seja preparado para os
devidos cuidados. Por outro
lado, os alunos também não
estão preparados para isso,
o ensino seria totalmente
diferentes em alguns casos.”
“Por isso, que temos que ter
dois tipos de escolas, o de
alunos com necessidades
especiais, onde ganharão total
atenção e a para outros alunos
e crianças. Assim, não teríamos
problema de parte alguma e
ninguém sairia prejudicado.”

Quadro 3 – Resultados obtidos nas análises das produções textuais
O último bloco argumentativo, que encerra a análise dos dados desta
pesquisa, apresenta os argumentos dos adolescentes Daniela, Vitória e André que
são, respectivamente, a favor, indeciso e contra o processo inclusivo nas escolas.
Daniela, que é a favor da inclusão escolar, destaca que para que esse processo
tenha sucesso é necessário maior investimento do governo. Ela ainda acredita que o
convívio de diferentes pessoas pode eliminar o preconceito e desenvolver a empatia,
já que é possível colocar-se no lugar do outro através do convívio diário.
Ao finalizar seus argumentos, Daniela demonstra que é a favor da inclusão,
considerando a diferença algo natural e defende que quanto mais cedo ocorra a
integração nas escolas, mais fácil de estarmos livres dos preconceitos. Neste
contexto Roncin e Vayer (1989, p. 29) afirmam que:

as condições de um desenvolvimento harmonioso são sempre, quer a
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criança seja deficiente quer não vinculadas ao meio que fornecem ao
sujeito os sentimentos de segurança, de poder agir e de ser autônomo. A
única diferença entre uns e outros é que a criança denominada normal
consegue encontrar soluções para realizar seu Eu com mais facilidade,
mesmo quando o contexto não lhe facilita as coisas, ao passo que para
a criança denominada deficiente esse mesmo contexto, especialmente
a qualidade do relacionamento com as pessoas, assume um valor vital.

Para a estudante Vitória, que se mostra indecisa sobre o processo inclusivo, a
inclusão deve ser realizada com cuidado e, do mesmo modo que outros adolescentes
já mencionaram, considera a qualificação dos professores necessária para que o
processo tenha êxito. Ela também acredita que seria necessário um maior tempo
para o fechamento das escolas especiais, a fim de que todas as escolas regulares
estivessem realmente adequadas para o convívio com todos os alunos.
Por fim, o aluno André, contrário a ideia da inclusão escolar, salienta que
a mudança de paradigmas da escola regular ao oferecer atendimento a todos os
alunos é complexo e não deveria ser realizado apenas por intermédio da legislação.

A favor

Indeciso

Contra
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Daniela
“Para tomar a atitude de
incluir pessoas com deficiência
especiais em escolas de ensino
regular é preciso que o governo
invista bastante dinheiro para
mudar o ambiente escolar,
tanto em estrutura, quanto
em profissionais capacitados
para receber esse aluno
diferenciado.”
“Essa medida é muito boa no
ponto de abrir a cabeça das
pessoas perante o preconceito,
no momento em que as pessoas
sem deficiência alguma, passam
a conviver diariamente com
pessoas portadoras de alguma
deficiência, seja ela, física ou
mental, elas passam a perceber
que elas são tão capazes e
aptas quanto nós para realizar
qualquer atividade, mas com
algumas limitações.”
“Sou completamente a favor
dessa inclusão social, pois “ser
diferente é normal” como a
frase já diz. A inclusão deve
começar desde o início da vida
de uma pessoa, e isso começa
pela escola, onde elas aprendem
os seus valores e princípios”.

Vitória
“A inclusão de alunos
especiais
nas
escolas
regulares deve ser feita com
cuidado, pois ainda é preciso
a qualificação de muitos
professores para serem aptos
a lidar com alunos especiais.”
“O fechamento das escolas
especiais só daria certo
daqui alguns bons anos,
e nesse meio tempo terá
que ser feita adaptações de
professores e alunos regulares
e irregulares”. E assim com
boas adaptações e estruturas
adequadas. ’’

André
“O processo de mudança na
escola inclusiva está com
dificuldade para progredir, pois
não é um processo tão simples,
não pode ser feita através da lei
ou porque ela é politicamente
correta”. É um processo
complexo. ’’

Quadro 4 – Resultados obtidos nas análises das produções textuais
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em linhas gerais, as análises realizadas possibilitaram o acesso ao olhar dos
adolescentes sobre o processo inclusivo, pois diferentes pontos de vista em relação
à inclusão escolar foram exteriorizados. Isto foi constatado por meio das produções
textuais realizadas pelos participantes no decorrer da pesquisa. Nas argumentações
os alunos, na sua maioria, posicionaram-se demonstrando a importância em:
valorizar a diferença; preocupar-se com a capacitação dos professores atuantes
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neste processo; olhar personalizado; integração no meio social; inclusão como meio
cultural; respeito mútuo; avaliação diferenciada, entre outros.
Os resultados levantados a partir dos textos dos alunos, que se mostraram
a favor da inclusão, evidenciam que os adolescentes concluintes do Ensino Médio
que fizeram parte da amostra da pesquisa:
a) possuem uma visão bem ampla de inclusão escolar;
b) demonstram conhecer conceitos específicos e importantes na área
educacional (avaliação diferenciada; autonomia; olhar personalizado a
cada estudante; integração social);
c) conhecem as maiores dificuldades que a educação como um todo
enfrenta;
d) convivem com as diferenças e valorizam-nas;
e) procuram desenvolver o respeito mútuo;
f) exigem melhorias por parte do governo no processo de inclusão.
No que se refere aos alunos indecisos e que se posicionaram contra ao
processo inclusivo nas escolas, estes não trouxeram argumentos consistentes e,
portanto, suas colocações não interferiram no resultado obtido, que foi favorável,
na sua maioria, à inclusão escolar.
Sabendo-se que os participantes da pesquisa fazem parte de uma escola que
tem como filosofia “uma escola para todos e para cada um” e que reconhece a
diversidade como um valor humano, infere-se a partir das constatações anteriores
que: cabe ao meio escolar o contínuo investimento na formação dos estudantes para
o convívio com a diferença e o fortalecimento da pluralidade cultural.
Diante dessas implicações, se espera que uma escola inclusiva crie
continuamente uma série de condições que facilitam a atenção para a diversidade,
assegurando a participação, a autonomia e a aprendizagem de qualidade para todos
os alunos, respeitando suas particularidades e seus direitos no âmbito da sociedade.
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RESUMO
Tendo em vista o constante crescimento do mercado de serviços jurídicos no Brasil, as empresas
do ramo sentem a necessidade de aperfeiçoar os seus sistemas de gestão. Nesse contexto, surge
o endomarketing como ferramenta estratégica para alinhar os objetivos da organização e de seu
público interno, bem como promover a motivação e o comprometimento por parte dos colaboradores.
Com isso, forma-se na empresa uma cultura voltada para o cliente, o que gera o bom atendimento
e consequentemente melhoria no resultado financeiro. Neste trabalho, a fim de se demonstrar a
importância do endomarketing nas empresas de assessoria jurídica, foi realizada pesquisa do
tipo qualitativa exploratória, conduzida através de entrevistas individuais e em profundidade. Os
resultados mostram que a utilização das práticas de endomarketing é fundamental para garantir o
sucesso das empresas de assessoria jurídica, e a importância do marketing interno para o setor tem
sido cada vez mais reconhecida.
Palavras-chave: endomarketing; público interno; serviços jurídicos; gestão.
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1 INTRODUÇÃO
O setor de serviços jurídicos no Brasil tem se tornado cada vez mais
expressivo. O país conta atualmente com cerca de 770 mil advogados, sendo mais
de 56 mil somente no Rio Grande do Sul, que fica atrás apenas dos estados de
São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. O quadro a seguir mostra os números
aproximados referentes ao estado do Rio Grande do Sul e à cidade de Caxias do
Sul. Os dados são relativos ao mês de maio de 2013.
Local
Caxias do Sul
Rio Grande do Sul

Quantidade de advogados
2.500
56.500

Quadro 1: Quantidade aproximada de advogados no estado do Rio Grande do
Sul e na cidade de Caxias do Sul (mai. 2013).
Fonte: elaborado pela autora com base nas informações fornecidas pelo Conselho Federal da
Ordem dos Advogados do Brasil e pela Ordem dos Advogados do Brasil Subseção Caxias do
Sul.

Em razão desta expressividade, o mercado em análise encontra-se cada
vez mais dinâmico, exigente e competitivo. A figura do profissional da advocacia
também mudou. Atualmente, a atuação dos advogados se dá não só no processo
judicial, mas também na assessoria às empresas no sentido de prever e evitar litígios.
Assim, surge nos escritórios de advocacia a necessidade de profissionalização
e da aplicação de ferramentas estratégicas de gestão. Dentre essas ferramentas está
o endomarketing. Este faz com que, por meio de ações de comunicação interna, os
funcionários sintam-se motivados e orientados para servir o cliente, melhorando a
qualidade do serviço prestado e o resultado financeiro da organização.
Nesse sentido, o objetivo deste trabalho é identificar a importância do
endomarketing para as empresas de assessoria jurídica. Para isso, foram realizadas
entrevistas individuais e em profundidade com especialistas em endomarketing e
em consultoria a escritórios de advocacia, a fim de se coletar informações sobre a
utilização desta ferramenta no segmento em estudo.
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2 ENDOMARKETING
A fim de garantir sua perpetuidade, as empresas devem procurar planejarse, estando sempre orientadas para o mercado. Seu principal objetivo é obter lucro,
atendendo às necessidades e expectativas de seus clientes. Para tanto, a organização
procura descobrir quais são estas necessidades e expectativas, e desenvolve formas
de melhor satisfazê-las, através de ações de marketing, as quais envolvem decisões
relativas a produto, preço, forma de distribuição, promoção, evidências físicas,
processos e pessoas.
Tão importante quanto o mercado externo, também o mercado interno
tem grande influência no desempenho da empresa. Para as ações de marketing
voltadas ao público interno da organização dá-se o nome de marketing interno ou
endomarketing. Bekin (2004, p. 47) define endomarketing como “ações gerenciais de
marketing eticamente dirigidas ao público interno (funcionários) das organizações
[...]”. Segundo Tomasi e Medeiros (apud PIMENTA, 2004, p. 124, grifo do autor)
“endomarketing envolve ações de marketing para o público interno ressaltando,
ao mesmo tempo, a importância do funcionário no processo produtivo e o respeito
como ser humano, com potencialidades e dificuldades.” Ainda, pela definição de
Kotler (2000, p. 44, grifo do autor), “O marketing interno é a tarefa de contratar,
treinar e motivar os funcionários que desejam atender bem ao cliente.”
Na perspectiva dos conceitos de marketing interno, os funcionários são os
clientes da empresa. Assim, para Kotler (2000, p. 44), “[...] o marketing interno
deve preceder o marketing externo”. Também Grönroos (2003) afirma que os
bens, serviços, programas de marketing externo e novas tecnologias ofertados pela
empresa, devem ser primeiramente divulgados e aceitos pelo público interno.
De acordo com Bekin (2004, p. 3), a finalidade do endomarketing é
“[...] promover entre os funcionários e os departamentos os valores destinados
a servir os clientes [...]”. Através do marketing interno, a empresa transmite aos
seus funcionários uma visão sobre o seu negócio, incluindo itens como cultura,
gestão, metas, resultados, produtos, serviços e mercados. Para Brum (2003, p.
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56), “a integração da pessoa com a empresa é um dos principais objetivos do
endomarketing [...]”. Afinal, a qualidade do serviço é frequentemente avaliada com
base nas interações dos clientes com o pessoal da linha de frente, consequentemente,
empresas de sucesso dedicam esforços significativos ao recrutamento, treinamento
e motivação de seus funcionários (LOVELOCK, WIRTZ, 2006).
À medida que o funcionário se sente parte integrante da empresa e compreende
quais os seus objetivos, ele comunica isto ao cliente na maneira como realiza o seu
trabalho. Portanto, o endomarketing “melhora a comunicação, o relacionamento e
estabelece uma base motivacional para o comprometimento entre as pessoas e das
pessoas com o sistema organizacional” (CERQUEIRA, 1994, p. 52).
Para que um processo de endomarketing seja bem sucedido, Grönroos
(2003) e Bekin (2004) destacam duas linhas de ação: gerenciamento de atitudes e
gerenciamento de comunicações. A primeira se refere às atitudes dos funcionários
e sua motivação para a consciência com relação ao cliente e a mentalidade de
serviços. Já a segunda diz respeito ao fluxo de informações na empresa, que deve
dar subsídios para que todos possam cumprir suas tarefas com eficiência. Nessa
linha de pensamento, Brum (2010) ressalta que a informação segue dois caminhos:
por meio de lideranças e por meio de canais, instrumentos e ações, sendo estes
caminhos complementares. Para que o marketing interno não se torne apenas um
grande conjunto de campanhas com informações aleatórias, os dois aspectos devem
ser praticados em conjunto. Ou seja, deve haver um gerenciamento de atitudes por
parte da liderança a fim de que os colaboradores recebam estímulos, fazendo com
que a informação recebida tenha o impacto desejado.
2.1 Endomarketing e Comunicação Interna
É interessante refletir a respeito da relação entre comunicação interna
e endomarketing. Conforme destaca Brum (2010) a comunicação interna tem a
finalidade de passar uma informação a todos na organização. Consiste no conjunto
de informações que transitam vertical e horizontalmente na empresa (PASSADORI,
2008). Já o endomarketing pratica a comunicação direcionada ao público interno da
empresa, e se utiliza de técnicas e estratégias de marketing para que a informação
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seja melhor absorvida (BRUM, 2010). Dessa forma, a comunicação interna é
naturalmente praticada dentro das empresas em função do fluxo de informações
diário. Porém, através do endomarketing as informações podem ser comunicadas
de maneira mais eficaz, sendo direcionadas a fim de que se atinjam os objetivos
pretendidos com o receptor.
Assim, pode-se afirmar que a comunicação interna consiste em uma das
principais ferramentas do endomarketing. Para Tomasi e Medeiros (apud NASSAR,
2010), é a comunicação interna “[...] que vai permitir que a administração torne
comuns as mensagens destinadas a motivar, estimular, considerar, diferenciar,
promover, premiar e agrupar os integrantes de uma organização.” A utilização
adequada da comunicação interna garante a eficácia das ações de endomarketing,
pois, conforme Bekin (2004, p. 99), “a comunicação gera envolvimento, que gera
comprometimento, que gera motivação, que, por sua vez, é mantida pelo processo
de comunicação.” Zeithaml, Bitner e Gremler (2011, p. 519) reforçam que deve
haver integração entre a comunicação interna e externa, e explicam:
Os canais de comunicação externa e interna têm de ser integrados para
gerar consistência nas promessas do serviço. Para alcançar isso, os canais de comunicação do marketing interno precisam ser administrados
de forma que os funcionários e a empresa estejam de acordo sobre o que
é comunicado ao cliente (ZEITHAML, BITNER, GREMLER, 2011, p.
519).

Importante salientar que a comunicação interna deve também ser utilizada
em situações de problemas, visto que notícias desagradáveis também necessitam
ser transmitidas. Fatos como demissões em massa, acidentes de trabalho, morte
de um funcionário, concordata da empresa e acidentes ecológicos, por exemplo,
devem ser comunicados com o maior nível de informações possível, focando a
transparência, credibilidade e agilidade (BRUM, 2003, 2010).
De acordo com Tomasi e Medeiros (2010, p. 60) “se a comunicação
empresarial silencia a discussão de uma crise interna, a ideia que fica é de que
as mídias internas estão sendo censuradas e não têm independência.” Além disso,
corre-se o risco de a notícia ser divulgada em canais de comunicação externos,
provocando danos à imagem da empresa e fazendo com que os colaboradores
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percam a credibilidade nos veículos de comunicação internos.
Pelas análises de Bekin (2004), um processo de comunicação interna envolve
troca de informações, ou seja, requer feedback. Daí a importância de que a empresa
abra canais de comunicação para ouvir seu público interno. Esses canais podem
ser constituídos de programas interativos ou de ouvidoria, conforme a necessidade
da empresa. Importante ressaltar que a empresa deve estar preparada para dar
retorno às solicitações e questionamentos dos colaboradores. Ao serem ouvidos,
os colaboradores sentem-se valorizados, reforçam sua autoestima e melhoram sua
qualidade de vida, o que reflete no desempenho profissional:
Os funcionários de hoje cada vez mais exigem participação nos processos que estão impulsionando a mudança organizacional. [...] Os
gerentes precisam reconhecer que, se fornecerem as informações aos
funcionários e se souberem ouvi-los, eles se envolverão com o trabalho,
estarão conectados com a visão da empresa e serão capazes de levar
adiante as metas da organização. (ARGENTI, 2006, p. 170).

Nesse contexto, a liderança assume papel fundamental, pois se constitui
no principal canal de comunicação da empresa com seu público interno. O líder
representa a empresa, devendo conhecer, aceitar e acreditar na mensagem ao
repassá-la. Seu nível de informação deve ser elevado e ele deve estar consciente do
objetivo a ser atingido com o comunicado. Para Bekin (2004, p. 70) “a liderança é
fundamental, criando o modelo, o exemplo a ser seguido e disseminado.”
2.2 Ferramentas de Endomarketing
Para que o endomarketing atinja seus objetivos, ou seja, promova uma
comunicação interna eficaz, buscando a integração entre colaboradores e empresa,
a fim de que estes levem adiante as metas da organização, alguns instrumentos são
utilizados. Tais instrumentos são meios para disseminar as informações, e podem
ser classificados em processos de integração, informativos ou interativos (BRUM,
2010).
Os processos de integração envolvem a convivência entre as pessoas, áreas
e unidades da empresa. Os canais utilizados são os que promovem a socialização
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e a troca de experiências entre os públicos da organização, tais como convenções
internas, festas de final de ano, comemorações de aniversário e confraternizações.
Processos informativos são os utilizados pela organização na emissão de
mensagens, normalmente com conotação jornalística. Entre os canais mais comuns
estão: e-mail, jornal de parede, revista interna e intranet.
Já os processos interativos são os que promovem a comunicação de mão
dupla, ou seja, além de receberem informação, os colaboradores podem também
expressar suas ideias e opiniões, sugerindo e questionando. Um exemplo deste tipo
de processo são os programas em que a empresa premia o funcionário que colocar
em prática uma nova ideia, e que esta tenha resultados positivos para a organização.
Em tempos em que a tecnologia é bastante presente, inclusive nas ferramentas
de comunicação do endomarketing, cabe ressaltar a importância da comunicação
face a face nas organizações. Argenti (2006) destaca que as reuniões presenciais são
um importante meio de comunicação face a face, pois oportunizam maior interação
entre gerentes e funcionários. Esse tipo de comunicação fortalece a proximidade
e os laços de confiança entre as partes, através de uma relação direta que permite
aos funcionários fazer perguntas e ouvir respostas de seus líderes. Além disso,
diminui o risco de surgirem rumores ou boatos, já que a informação parte de uma
fonte confiável que representa a empresa. “Respeitar os funcionários e saber ouvir
e interagir com eles é a base para um programa de comunicação interna eficaz.”
(ARGENTI, 2006, p. 177).
2.3 Endomarketing no Setor de Serviços
A interação entre empresa e funcionário reflete diretamente na relação entre
a organização e o cliente. Isto é bastante perceptível atualmente, visto que o mercado
está cada vez mais voltado para os serviços, onde o contato entre colaborador e
cliente é maior, sendo evidenciado o fator humano nas relações.
O atual crescimento do setor de serviços não se deve somente ao aumento
da oferta e demanda de serviços tradicionais, mas também ao fato de as empresas
manufatureiras terem se voltado aos serviços. Estes passam a ser oferecidos
agregados aos produtos, como forma de diferenciação no mercado, e como fonte de
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receita adicional.
Pelas análises de Hoffman e Bateson (2003), os serviços podem ser
diferenciados dos produtos por algumas características, quais sejam:
a) intangibilidade: os serviços se constituem de desempenhos, ações e
esforços, sendo que suas propriedades físicas não podem ser sentidas;
b) inseparabilidade: refere-se a conexão entre o serviço e quem o produz,
ao envolvimento do cliente e até mesmo de outros clientes, no processo
de produção;
c) heterogeneidade: a qualidade do serviço pode variar de acordo com
quem o realiza, quando e como;
d) perecibilidade: os serviços não podem ser armazenados, ou seja, se não
utilizados no momento em que são oferecidos, deixam de existir.
Especialmente pelas características de inseparabilidade e heterogeneidade é
possível perceber a forte conexão entre as pessoas e a realização do serviço. Isso faz
com que o cliente avalie o serviço também pela pessoa que o realiza, analisando, por
exemplo, aspectos como apresentação, postura, comportamento e profissionalismo.
“Uma vez que os serviços não podem ser separados do prestador e da maneira como
este é percebido [...], ambos serão utilizados na avaliação da qualidade da empresa
de serviços.” (KOTLER, HAYES, BLOOM, 2002, p. 15).
Nesse contexto, fica evidente que a satisfação do funcionário se torna fator
fundamental, pois como meio de comunicação entre a empresa e o mercado, o
colaborador estará transmitindo tal satisfação diretamente ao cliente. Hoffman e
Bateson (2003, p. 35) corroboram com essa ideia, dizendo que:
Sem dúvida, a satisfação do funcionário e a do cliente estão diretamente relacionadas. Funcionários insatisfeitos, que estão visíveis para os
clientes, provocam percepções negativas sobre o desempenho da empresa. A importância da satisfação do funcionário em empresas de serviços não pode ser subestimada. Os clientes nunca terão prioridade em
uma empresa onde os funcionários são tratados de modo insatisfatório.
Os funcionários devem ser vistos e tratados como clientes internos da
empresa (HOFFMAN, BATESON, 2003, p. 35).

Dessa forma, se torna clara a relevância das atividades de endomarketing
no setor de serviços. Ao instruir, desenvolver e motivar os funcionários através do
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marketing interno, a empresa estará automaticamente trabalhando para promover a
satisfação dos clientes. “Não faz o menor sentido prometer um excelente serviço
antes que o quadro da empresa esteja preparado para fornecê-lo.” (KOTLER, 2000,
p. 44).
2.3.1 Endomarketing no Setor de Serviços Jurídicos
No mercado de serviços, destaca-se uma segmentação denominada de
serviços profissionais. Estes possuem algumas características próprias, tais como
direcionamento na busca pela solução de problemas, natureza consultiva e elevado
grau de personalização. Além disso, a realização do serviço se dá por profissional
qualificado, reconhecido no mercado por sua especialização e que esteja incluído
em uma categoria de serviços específica, com tradições e código de ética próprios
(KOTLER, HAYES, BLOOM, 2002). São exemplos de serviços profissionais as
clínicas médicas, odontológicas, empresas de consultoria administrativa e escritórios
de arquitetura e de contabilidade.
Enquadram-se também na categoria de serviços profissionais as empresas
prestadoras de serviços de assessoria jurídica, que consistem em sociedades
formadas exclusivamente por advogados. Praticamente todas as operações destas
sociedades são regulamentadas pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), desde
a atuação, registro, campo de atuação e até mesmo publicidade.
O Estatuto da Advocacia e da OAB (Lei 8.906/94) determina as atividades
privativas da advocacia, sendo basicamente dois os campos de atuação: a advocacia
de assessoramento, que diz respeito à consultoria jurídica, e advocacia contenciosa,
que se refere às demandas judiciais. Nesse âmbito, e considerando-se as várias áreas
do Direito, há uma grande diversidade de portes entre as sociedades de advogados.
Estas podem variar desde as grandes bancas full service – que atuam em diversas
áreas do Direito, tanto na consultoria quanto no contencioso -, passando pelas
chamadas boutiques altamente especializadas, até os pequenos escritórios.
Conforme analisam Selem e Bertozzi (2008), em decorrência das mudanças
que ocorrem mundialmente, também o advogado precisa aperfeiçoar sua forma de
atuação. Selem (2003, p. 211) ressalta que:
109

Ensino & Mercado - Desafios da Educação
Enquanto atividade tradicionalista e altamente regulamentada, o profissional da advocacia não se habituou a planejar suas ações com vistas a
enfrentar os problemas, nem a criar no ambiente interno do escritório
uma mentalidade mais aberta a responder às mudanças, sejam elas políticas, econômicas ou de qualquer outra ordem (SELEM, 2003, p. 211).

A demanda por serviços jurídicos mais especializados, a evolução tecnológica
e as alterações no cenário econômico global desencadearam a necessidade de as
bancas aperfeiçoarem seus sistemas de gestão. Selem (2003) afirma que, apesar
de a advocacia ser uma das mais antigas profissões, a chegada do terceiro milênio
lhe exige modernização, visão de negócio voltada para o aprimoramento e
constante desenvolvimento técnico, e maior controle sobre a qualidade dos serviços
prestados. Os escritórios passaram a ser vistos como empresas, impondo uma
maior profissionalização da estrutura administrativa. A implantação de sistemas
gerenciais, planejamento, relacionamento com clientes, foco e visão estratégica
passaram a ser fundamentais. Para Selem e Bertozzi (2008, p. 95) “o composto
formado por Advocacia e Gestão é a fórmula de sucesso para a alta performance da
banca jurídica da atualidade.”
Assim, a aplicação de sistemas de gestão tornou-se altamente recomendável
para bancas jurídicas. Somente por meio de ferramentas que possibilitem o
controle da qualidade do serviço prestado, a visualização de cenários futuros, o
gerenciamento da carteira de clientes e a otimização dos recursos financeiros e
humanos, os escritórios serão capazes de atender às necessidades dos clientes, com
os resultados financeiros desejados, garantindo um desenvolvimento sustentável
para a empresa.
Nesse contexto, também a equipe interna da banca passa a merecer especial
atenção. Torna-se essencial a elaboração de planos de carreira, com formas de
remuneração e programas de treinamentos definidos. Selem e Bertozzi (2008)
afirmam que uma boa equipe de profissionais é o grande ativo de uma banca de
advogados, sendo o diferencial que a faz superar crises e ultrapassar gerações.
O trabalho realizado pelos profissionais do escritório impacta diretamente no
relacionamento com o cliente e, consequentemente, no resultado da banca. Bertozzi
(2006) ressalta que, no momento da escolha de um escritório de advocacia, o cliente
analisa, além da força da marca jurídica, cinco variáveis, quais sejam:
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a) confiabilidade: transmissão de confiança no que foi prometido;
b) compromisso: estar de posse das informações que o cliente deseja saber.
Ter cortesia e conhecimento na transmissão da informação;
c) tangibilidade: harmonia no conjunto das instalações, equipamentos e
materiais de comunicação;
d) empatia: esforço que vai além da simpatia, compreende a atenção e o
carinho no relacionamento com o cliente;
e) sensibilidade: disposição em auxiliar e atender o cliente, sendo
fundamental que toda a equipe do escritório esteja nessa sintonia.
É notório que tais variáveis dependem diretamente do fator humano. Selem
e Bertozzi (2008) enfatizam que a advocacia é um serviço personalizado, sendo
que o encantamento do cliente muitas vezes não se dá com a marca em si, mas com
o advogado em particular que lhe atende. Portanto, verifica-se a importância das
pessoas.
Partindo-se dessas análises é possível perceber a importância do
endomarketing nas empresas de assessoria jurídica. É através do marketing interno
que o escritório irá treinar e motivar seus colaboradores para o bom atendimento ao
cliente, visando garantir a qualidade do serviço prestado. Mottola (2009) ressalta a
importância do endomarketing nos escritórios de advocacia:
É elemento indispensável para o bom desempenho organizacional e tem
como principal objetivo atrair e reter o seu target: o cliente interno.
Afinal, são os funcionários e funções de linha de frente os que interagem com o público, buscando sua confiança e consequentes resultados
significativos para a empresa (MOTTOLA, 2009).

É fundamental que todos na organização tenham conhecimento sobre o
negócio da empresa, incluindo os serviços prestados, clientes, mercado, objetivos e
metas organizacionais. Para Lovelock e Wirtz (2006, p. 524) “se as comunicações
internas forem deficientes, a percepção da qualidade do serviço corre riscos.” Por
meio do endomarketing as informações são comunicadas aos colaboradores, fazendo
com que estes se sintam parte integrante da organização, entendendo seu papel e
transmitindo isso no atendimento ao cliente. Isso abrange a organização como um
todo, incluindo tanto a equipe de advogados quanto a equipe administrativa.
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Nesse sentido, Selem e Bertozzi (2008, p. 95) afirmam que, entre todas as
pessoas na banca, “[...] deve prevalecer o respeito ao ser humano, a clareza quanto
aos papéis desempenhados e sua importância, bem como a visão dos objetivos
prioritários dos sócios em relação a seus clientes.” Dessa forma, cria-se um ambiente
de trabalho agradável no escritório e ocorre a integração entre os objetivos da
empresa e seus colaboradores, fazendo com que a motivação destes aumente e,
consequentemente, aumente também a satisfação dos clientes.
O marketing interno aplicado ao setor de serviços jurídicos também
exerce influência no que diz respeito à retenção de talentos. Consoante a isso,
Selem e Bertozzi (2008) enfatizam que as equipes de advogados, estagiários e
administrativa desejam um trabalho desafiador, com oportunidades de crescimento,
treinamento, valorização e bom ambiente de trabalho. Bertozzi (2009) ressalta que
o endomarketing é fundamental para a sucessão dos escritórios, pois é através dele
que os talentos são mantidos.
Posto isso, fica evidente a importância do endomarketing para as empresas
de assessoria jurídica. Por meio dele torna-se possível a melhoria do ambiente de
trabalho, retenção de talentos, maior envolvimento dos colaboradores, concretização
dos objetivos organizacionais, maior qualidade do serviço prestado e conseqüente
satisfação dos clientes e melhores resultados financeiros para o escritório.
3 METODOLOGIA
Para a elaboração do presente estudo foi realizada pesquisa do tipo qualitativa
exploratória, conduzida através de entrevistas individuais e em profundidade.
Em conformidade com Malhotra (2010), a pesquisa qualitativa baseiase na utilização de uma amostra pequena, é exploratória, não estruturada, e visa
compreender o problema de forma mais profunda. A análise dos dados é feita de
forma descritiva e não estatística. A pesquisa exploratória é utilizada principalmente
para o aperfeiçoamento de ideias e a obtenção de informações sobre o assunto
pesquisado (GIL, 2008). Seu intuito é fornecer esclarecimentos e compreensão
através da exploração do problema (MALHOTRA, 2010).
A coleta de dados da pesquisa se deu por meio de entrevistas individuais
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e em profundidade com profissionais da área em estudo. A entrevista é definida
por Lakatos e Marconi (2008) como uma conversação face a face entre duas
pessoas, que proporciona ao entrevistador a obtenção de informações do
entrevistado sobre determinado assunto ou problema. A entrevista de profundidade
é realizada individualmente e é utilizada para obtenção de ideias ocultas, como
motivações básicas, opiniões, pensamentos, convicções e atitudes dos entrevistados
(MALHOTRA, 2010).
A entrevista foi do tipo estruturada, ou seja, o instrumento utilizado
foi um roteiro de perguntas previamente estabelecido, elaborado com base nas
teorias relacionadas ao tema. No roteiro foram considerados aspectos conceituais
do endomarketing, bem como planejamento, ferramentas, resultados, cultura,
experiências e perspectivas do marketing interno. As perguntas foram abertas
permitindo aos entrevistados discorrer sobre o tema proposto e emitir opiniões.
Previamente à sua aplicação, o roteiro foi submetido a um pré-teste, realizado
com uma advogada com experiência na área de endomarketing em escritórios de
advocacia. Tendo sido aprovado o roteiro, passou-se à realização das entrevistas,
que ocorreram no período compreendido entre 09 de outubro e 27 de outubro de
2011. Os entrevistados são profissionais com experiência em endomarketing e foram
escolhidos por seleção e conveniência. Esta técnica de amostragem é apropriada na
realização de pesquisas exploratórias, haja vista os objetivos deste tipo de pesquisa
(MALHOTRA, 2010).
O quadro 2 enumera e apresenta a qualificação dos entrevistados selecionados.
Qualificação
Formação

Entrevistado
A

Entrevistado
B

Entrevistado
C

Graduação
em
Administração
de
Empresas
com
especialização
em
Marketing e Sistemas,
Especialista em Gestão
de Serviços Jurídicos.

Graduação
em
Comunicação Social,
Pós-graduação
em
E-Business,
cursando
MBA
em
Gestão
Estratégica de Negócios.

Graduação
em
Comunicação Social
com
ênfase
em
Relações
Públicas,
Pós-graduação
em
Administração
de Empresas com
especialização
em
Marketing.
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Experiência

Experiência na Diretoria
de
Planejamento
e
Novos Negócios em
empresa da área de
eventos,
promoções
e
treinamentos.
Consultoria
em
Administração
Legal. Palestrante e
docente do Curso de
Gestão
de
Serviços
Jurídicos FGV SP –
Gvlaw. Responsável pela
implantação de projetos
de endomarketing em
empresas de diversos
segmentos,
incluindo
serviços jurídicos.
Publicações
Co-autoria
de
livro
sobre
Administração
Legal.
Autoria
de
diversos
artigos
dirigidos à administração
para
escritórios
de
advocacia
e
departamentos jurídicos.
Cidade/Estado
São Paulo/SP
I n f o r m a ç õ e s Nada consta.
complementares

Mais de 15 anos de
experiência nas áreas
de
comunicação
e
marketing,
tendo
trabalhado em empresas
de
entretenimento,
assessoria
de
imprensa, agências de
publicidade e promoção.
Desde março de 2008,
é
responsável
pela
área de comunicação
e marketing de um
escritório de advocacia,
sendo
responsável
pelo
start-up
do
departamento.

Mais de 20 anos
de experiência em
endomarketing, tendo
estudado e escrito
sobre o tema desde o
início da década de 90.
Criou e dirige uma
agência especializada
em marketing interno.

Nada consta.

Autoria de 6 livros
sobre endomarketing
e de diversos artigos a
respeito do tema.

São Paulo/SP
Porto Alegre/RS
Indicação
do
autor Nada consta.
Rodrigo
Bertozzi
pelo
trabalho
de
endomarketing que o
entrevistado desenvolve
no escritório em que
atua.

Quadro 2: Qualificação dos entrevistados.
Fonte: elaborado pela autora.

4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DAS INFORMAÇÕES
A primeira etapa do roteiro de entrevista explorou questões conceituais
a respeito do endomarketing. Os entrevistados entendem endomarketing como a
aplicação de técnicas de marketing no ambiente interno da organização, conforme
definido por Bekin (2004) e Tomasi e Medeiros apud Pimenta (2004). Dois
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deles entendem o endomarketing como estratégia, sendo que um vai mais além,
considerando-o como um conjunto de estratégias que buscam integrar as pessoas
aos objetivos da organização, conquistando a “motivação e o engajamento das
pessoas.”
Os entrevistados consideram como principais benefícios do marketing
interno: motivação do público interno, alinhamento entre os objetivos pessoais
e organizacionais, criação de um bom ambiente de trabalho, realização de uma
comunicação eficaz e satisfação dos profissionais.
Por unanimidade, os entrevistados entendem que os escritórios de advocacia
devem ser vistos como um negócio, uma empresa de prestação de serviços. Sendo
assim, defendem que o endomarketing tem o mesmo grau de importância tanto para
empresas de serviços jurídicos, quanto para as demais organizações. O entrevistado
B ressalta que o marketing interno é “indispensável para o sucesso de uma banca
de advogados”, em concordância com Mottola (2009). E acrescenta: “um advogado
motivado é o cartão de visitas de um escritório”, tendo em vista que a advocacia
é um serviço personalizado, condizente com Lovelock e Wirtz (2006), Selem e
Bertozzi (2008) e Mottola (2009).
No que diz respeito ao planejamento de ações de endomarketing, assunto
abordado na segunda etapa do roteiro, os entrevistados afirmam que um projeto de
marketing interno deve abranger todas as áreas da organização, e deve ser elaborado
de acordo com a necessidade de cada empresa. Quando questionados sobre quem
devem ser os responsáveis pelo planejamento, execução e acompanhamento
das ações de endomarketing na empresa, o entrevistado A respondeu que são os
gestores de qualquer área que tenham conhecimento e competência para tal tarefa.
Já o entrevistado B pensa serem as áreas de Recursos Humanos e Marketing, e o
entrevistado C destaca os profissionais de Comunicação Social e Recursos Humanos
da empresa como responsáveis pelo planejamento, implementação e execução do
endomarketing.
O papel das lideranças nas ações de endomarketing foi considerado como
fundamental pelos entrevistados, o que está em consonância com os pensamentos
de Bekin (2004). Para o entrevistado A, o líder deve “viabilizar as ações” e
“mensurar resultados”. O entrevistado B afirma que, para que as ações de marketing
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interno sejam bem sucedidas, as lideranças devem estar comprometidas com o
endomarketing, comunicando os valores, missão, cultura e a visão estratégica do
negócio. Assim, as lideranças são um caminho de disseminação da informação,
conforme afirmado por Brum (2010). O entrevistado C corrobora com esta ideia,
defendendo que a liderança é “o primeiro e principal canal de comunicação interna
da empresa”.
Como principais desafios a serem superados quando da implantação de
um plano de endomarketing, dois dos entrevistados acreditam que seja a aceitação
por parte da empresa em relação aos recursos financeiros necessários. Um deles
pensa que o principal desafio é encontrar o conjunto de ações ideal para envolver
e satisfazer os colaboradores, atingindo ao mesmo tempo as metas determinadas.
Quanto às ferramentas de endomarketing, tema do qual tratou a terceira
etapa do roteiro de entrevista, os entrevistados consideram importante a existência
de canais de comunicação que possibilitem que as empresas de serviços jurídicos
ouçam seu público interno, seguindo a linha de raciocínio de Argenti (2006).
Dois dos entrevistados destacam a intranet como ferramenta eficaz para coleta de
opiniões, sugestões e questionamentos por parte do público interno nos escritórios
de advocacia.
A comunicação face a face é considerada pelos entrevistados como uma
importante ferramenta de endomarketing, em conformidade com as análises de
Argenti (2006). O entrevistado A acredita que “nenhuma ferramenta substitui a
comunicação face a face.” Para o entrevistado B esta sempre será a melhor forma de
comunicação para casos como avaliações e feedback, por exemplo. O entrevistado
C reforça novamente a importância das lideranças, afirmando que os veículos,
eletrônicos ou não, são complementares à sua atuação, que deve vir em primeiro
lugar.
A quarta etapa do roteiro de entrevista tratou a respeito dos resultados
das ações de endomarketing. Os entrevistados afirmam que o marketing interno
influencia diretamente na qualidade do serviço oferecido, no mesmo enfoque dado
por Kotler (2000), Kotler, Hayes e Bloom (2002), Hoffman e Bateson (2003) e
Lovelock e Wirtz (2006). Eles sustentam a ideia de que, por meio das ações de
endomarketing, os colaboradores se tornam comprometidos, motivados e alinhados
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aos objetivos da empresa, sendo então capazes de oferecer um serviço de melhor
qualidade.
Os resultados das ações de marketing interno, para o entrevistado A,
podem ser observados imediatamente na organização. Já os demais entrevistados
acreditam que este processo seja um pouco mais lento. Na opinião do entrevistado
B os resultados podem ser obtidos após um ano e, para o entrevistado C, em dois
anos. Todos concordam que os efeitos das referidas ações devem ser mensurados,
o que pode ser feito por meio de pesquisas qualitativas e quantitativas, formais e
informais. O entrevistado C complementa que nas empresas em que os processos
de endomarketing são bem estruturados, os resultados são medidos anualmente
ou bianualmente, sendo feita a comparação do quanto melhoraram em nível de
informação, integração, comunicação face a face e sistemática do processo.
No que tange à cultura do marketing interno, discutida na quinta etapa do
roteiro, o entrevistado A não percebe a aplicação das ferramentas de endomarketing
como uma prática comum nas empresas de serviços no Brasil, dizendo que “para
muitos, o endomarketing é fazer uma festa de final de ano e cantar parabéns uma vez
ao mês.” Já os entrevistados B e C creem que o marketing interno é sim uma prática
comum, especialmente em empresas de grande porte. O entrevistado C acrescenta
que “empresas de serviço talvez necessitem bem mais do endomarketing do que
empresas de varejo e industriais”, tendo em vista que “as empresas de serviços
não possuem produtos nas prateleiras para entregar, e sim pessoas para repassar
conhecimento.”
A sexta e última etapa do roteiro abordou questões relativas às experiências
e perspectivas do marketing interno. Dois dos entrevistados acreditam que o
endomarketing tende a crescer nas empresas de serviços jurídicos no Brasil. O
entrevistado A lamenta que este crescimento se dê forma lenta, ressaltando que
“estamos muito longe do ideal”. O entrevistado B pensa que com a sofisticação que
os negócios jurídicos vêm sofrendo, será inviável manter um escritório, por menor
que este seja, sem a aplicação do endomarketing, isto porque a competitividade
entre as bancas só tende a aumentar, e atrair e reter talentos consiste em um eterno
desafio.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente estudo buscou identificar a importância do endomarketing para
as empresas de assessoria jurídica. Para tanto foi realizada entrevista individual e
em profundidade com profissionais experientes e conhecedores da área e do assunto
abordados.
Conforme apresentado anteriormente, o mercado jurídico no Brasil vem
em uma crescente, o que exige uma maior profissionalização das empresas do
ramo. Nesse contexto, o endomarketing ganha importância como ferramenta
que possibilita a integração entre a empresa e seu público interno, gerando
maior comprometimento e motivação dos colaboradores, por meio de ações de
comunicação interna. Como resultado disso, ocorre a melhoria na qualidade do
serviço prestado e, consequentemente, no resultado financeiro da empresa.
Através das entrevistas realizadas, foi possível perceber que, em função
dos inúmeros benefícios proporcionados pela aplicação do endomarketing, sua
importância estratégica tem sido cada vez mais reconhecida nas empresas de
assessoria jurídica. Sendo a advocacia um serviço personalizado, o marketing
interno gera influência direta na qualidade do serviço prestado.
Importante salientar que as empresas de assessoria jurídica devem estar
dispostas a investir financeiramente nos projetos de endomarketing, visto que os
entrevistados apontaram este como um dos principais desafios a serem superados
quando da implantação de um plano de marketing interno. Além disso, é fundamental
a conscientização, o engajamento e a participação das lideranças, que representam
o primeiro e principal canal de comunicação entre a empresa e seu público interno.
Diante de tais considerações, percebe-se que o endomarketing é fundamental
para as empresas de assessoria jurídica. Por meio da aplicação de suas ferramenta
os escritórios de advocacia serão capazes de motivar seus colaboradores e criar na
banca uma cultura voltada para o cliente. Assim, a boa qualidade do serviço será
assegurada, garantido vantagem competitiva e resultados financeiros positivos.
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RESUMO
Não é novidade o poder de sedução que uma marca forte pode exercer sob as pessoas. Por este
motivo, atualmente, ela pode ser considerada um dos ativos financeiros mais importantes de uma
empresa, sendo dispositivo fundamental de êxito para a organização. Num cenário onde a enxurrada
de novas marcas baralha a mente dos consumidores e os processos de fabricação são facilmente
reproduzidos, uma marca bem estruturada representa vantagem competitiva e um meio eficaz de
diferenciação. A marca tornou-se uma entidade autônoma, muito além de uma representação gráfica
ou publicitária, capaz de transpor a aquisição funcional de um objeto ou serviço, transferindo um
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sentido emocional a compra. Em vista desta crescente valorização da marca, o presente estudo busca,
através de pesquisa qualitativa de cunho exploratório, expor, por meio de revisão bibliográfica,
os principais elementos que envolvem a construção e estruturação de uma marca de sucesso. Os
elementos abordados exploram desde sua história e significação semiológica, até seu contexto
gerencial. A pesquisa tem por objetivo fornecer referencial de estudo e direcionar futuras pesquisas
sobre este tema tão abrangente.
Palavras-chave: Marca, Gestão da Marca, Marketing.

1 INTRODUÇÃO
As marcas estão ganhando destaque, uma vez que vêm assumindo papéis
cada vez mais importantes na sociedade no que tange o cotidiano humano, seja
cultura, religião, esporte, economia, comportamento social (KAPFERER, 2004).
Ganhando autonomia ao deixarem de ser associadas a um simples nome ou logotipo,
passando a expressar uma imagem, uma personalidade e a se relacionarem com os
consumidores. Deste modo, a marca deve ser entendida como um sistema integrado
(MARTINS, 2006) que reúne todos os aspectos tangíveis e intangíveis que dizem
respeito à empresa e ao consumidor.
Porém, esta é uma visão moderna de marca. Seu conceito percorreu uma
longa trajetória até atingir este status. A atribuição de marcas a produtos é uma
prática utilizada há séculos inicialmente exercendo a restrita função de identificação
do produto, no sentido de demarcação de propriedade ou diferenciação da
concorrência. Posteriormente desempenhando funções mais complexas, como
símbolos emocionais, constituindo-se definitivamente como cultura de consumo.
De acordo com Pinho (1996), marca é a síntese dos elementos físicos,
racionais, emocionais, e estéticos nela presentes e desenvolvidos através dos
tempos. O autor ainda ressalta que, ao adquirir um produto, o consumidor não
compra apenas um bem e sim, todo o conjunto de valores e atributos da marca.
Neste sentido, à medida que as marcas ganham valor para as pessoas, elas deixam
de representar um objeto ou uma empresa e passam a representar desejo. Nesta
perspectiva, Strunk (2001) afirma que negócios de sucesso têm as marcas como
grande patrimônio. Suas marcas buscam transmitir valor ao que é ofertado, gerando
assim benefícios emocionais, no intuito de criar vínculos e fidelizar clientes.
Neste contexto, o estudo das marcas, tornou-se um tema de extrema
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relevância, pois, vistas agora como ferramentas estratégicas (KAPFERER, 2003), e
dada à crescente proliferação e dificuldade de diferenciação, as marcas têm desafiado
seus administradores a buscarem novos arranjos organizacionais. Segundo Ellwood
(2004), as empresas apresentam dificuldade de gerir suas marcas, especialmente no
que diz respeito a posicionamento e vínculos emocionais com seus consumidores.
Diante do exposto, a presente pesquisa pretende abordar os principais
aspectos que envolvem amplo universo das marcas. Através de revisão bibliográfica
buscou-se explanar e compreender melhor as dimensões da marca, revisando sua
evolução, significação e gerenciamento.
2 REVISÃO DA LITERATURA
A marca é o melhor investimento estratégico que uma empresa pode
realizar (COBRA, 1991). Para melhor compreender este pressuposto, o artigo
propõe uma analise dos principais aspectos os quais o universo das marcas engloba.
Serão expostos seus conceitos, aprofundando sua origem, historia e significação
semiológica, passando por seu contexto gerencial – imagem, identidade, branding,
brand equity e posicionamento.
2.1 Conceitos de Marca
O conceito sugerido pela American Marketing Association (AMA)
em 1960, tratava marca como um nome, termo, sinal, símbolo ou combinação
destes, destinada a identificar mercadorias e serviços de um vendedor ou grupo
de vendedores e diferenciá-los dos competidores. Apesar desta definição ainda
ser adotada, após diversas críticas por ser excessivamente focada no produto, a
AMA complementou o conceito propondo-a também como coleção de imagens e
idéias formadas através de experiências vividas pelo consumidor, que muitas vezes
referem-se a um símbolo, como um nome, logotipo, slogan, esquema de design
ou cores, sons que podem ser desenvolvidos para representar valores implícitos,
idéias e até personalidade. O reconhecimento da marca e outras reações são criados
pelo acúmulo de experiências diretamente relacionadas com o uso de um produto
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ou serviço especifico e também pela influência da publicidade e da mídia (AMA,
2013).
Porém marca é um conceito multifacetado. Pode ser encarada sob diversos
aspectos dependendo do seu enfoque. Alguns autores abordam marca sob o ponto
de vista do produto, outros têm o consumidor como foco, outros ainda observam
seu lado gerencial e financeiro, conforme demonstra a figura 1.
Fonte

Definição

AMA
American
Marketing
Association
(1960)
A M A American
Marketing
Association –
Complemento
– (2013)

Marca é um nome, termo, sinal, símbolo ou combinação dos mesmos, que tem o
propósito de identificar bens e serviços de um vendedor ou grupo de vendedores
e de diferenciá-los de concorrentes.

Marca é uma coleção de imagens e ideias formadas através de experiências
vividas pelo consumidor, que muitas vezes referem-se a um símbolo, como
um nome, logotipo, slogan, esquema de design ou cores, sons que podem ser
desenvolvidos para representar valores implícitos, ideias e até personalidade.
O reconhecimento da marca e outras reações são criados pelo acúmulo de
experiências diretamente relacionadas com o uso de um produto ou serviço
especifico e também pela influência da publicidade e da mídia.
Aaker
Uma marca é um nome diferenciado e/ou símbolo (tal como um logotipo, marca
(1998)
registrada, ou desenho de embalagem) destinado a identificar os bens ou serviços
de um vendedor ou de um grupo de vendedores e a diferenciar esses bens ou
serviços daqueles dos concorrentes. Assim, uma marca sinaliza ao consumidor
a origem do produto e protege, tanto o consumidor quanto o fabricante, dos
concorrentes que oferecem produtos que pareçam idênticos.
Kotler
Uma marca é um nome, termo, símbolo, desenho – ou uma combinação desses
(2000)
elementos – que deve identificar os bens ou serviços de uma empresa ou grupo
de empresas e diferenciá-los dos da concorrência.
Kapferer
Marca é um sistema vivo composto de três elementos: um multissinal (nome,
(2004)
identidade gráfica, símbolo), associado a um (ou mais) produto(s)/serviço(s),
ao(s) qual(is) é associada uma promessa de qualidade, segurança e pertinência
a um universo.
Kapferer
Uma marca não é um produto. É a essência do produto, o seu significado e a sua
(2008)
direção, que define a sua identidade no tempo e no espaço.
Ambler
e A marca poderá também ser entendida como a expressão de um conjunto de
Styles (1997)
três tipos de benefícios proporcionados ao consumidor: benefícios funcionais,
benefícios econômicos e benefícios psicológicos.
Chantérac
Sinal ou conjunto de sinais nominativos, figurativos ou emblemáticos que
(1989)
aplicados, por qualquer forma, num produto ou no seu invólucro o façam
distinguir de outros idênticos ou semelhantes.
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Bedbury
(2002)

A marca é o somatório do bom, do ruim, do feio e do que não faz parte da
estratégia. As marcas absorvem conteúdo, imagens, sensações efêmeras.
Tornam-se conceitos psicológicos na mente do público, onde podem permanecer
para sempre. Como tal, não se pode controlá-las por completo. No máximo, é
possível orientá-las e influenciá-las.
De Chernatony Marca é um construto multidimensional onde os gestores agregam valores
e Riley
aos produtos e serviços, facilitando assim o processo de reconhecimento e
(1998)
apreciação por parte dos consumidores.
Knapp
É a soma internalizada de todas as impressões recebidas por clientes e
(2002)
consumidores que resultam uma posição distintiva em sua visão mental
(mind’seye), baseada nos benefícios emocionais e funcionais percebidos.
Martins
e Uma marca é um produto ou serviço ao qual foram dados uma identidade,
Blecher (1997) um nome e valor adicional de uma imagem de marca.
Perez
A marca é uma conexão simbólica e afetiva estabelecida entre uma organização,
(2004)
sua oferta material, intangível e aspiracional e as pessoas para as quais se destina

Figura 1 – Conceitos de marca
Fonte: Elaborado pela autora (2013).

A marca é um somatório de valores, portanto seria simplório ao extremo
considerá-la apenas um logotipo ou símbolo. A metáfora do iceberg de marca de
DeChernatony (2006) explana tal conclusão sugerindo que a parte visível do iceberg
(aproximadamente 15% do tamanho) corresponde ao logo e ao nome da marca;
o restante representa valores, intelecto e cultura. Portanto a marca é o resultado
de um processo contínuo e coordenado de atividades organizacionais, que são
interpretadas e internalizadas pelos consumidores e geri-la significa também, gerir
todos os elementos que a envolvem (AÑAÑA; NIQUE, 2009).
2.2 Origem da Marca
O termo marca (brand em inglês) deriva do nórdico antigo brandr, queimar,
em referência ao sinal de identificação que o proprietário gravava em seus bens,
animais ou escravos. Daí derivou-se o uso mais comum, marcar (KELLER;
MACHADO, 2007; OLIVEIRA; LUCE, 2011).
Não se sabe ao certo quando surgiu a primeira marca, mas o desejo de
distinguir-se na sociedade remonta à pré-história, onde os caçadores tinham costume
de gravar marcas em suas armas para identificar propriedade. Há também relatos da
presença de signos de identificação no antigo Egito, Oriente Médio, Grécia e Roma
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antigas. Os símbolos eram usados para identificar e diferenciar estabelecimentos
e vendedores além de facilitar a comunicação com a população ñ alfabetizada
(KHAUAJA; PRADO, 2008; KNAPP, 2002; SILVEIRA, 2008; TAVARES, 1998;
SOUZA; CASSIANO, 2009; KELLER, 2006; PEREZ, 2004).
Já na Idade Média, por volta dos séculos X e XI, as marcas tornaram-se
obrigatórias, sendo símbolo de identificação e confiança, uma vez que as transações
comerciais passaram a ser efetuadas cada vez mais longe do centro produtor,
deixando de existir a ligação face a face entre o fabricante e comprador (SOUZA;
CASSIANO, 2009).
As marcas modernas surgiram após a Revolução Industrial, na segunda
metade do século XVIII. A uniformidade dos produtos industrializados fez surgir
a necessidade da criação de uma imagem para os mesmos, além disso o mercado
começou a se tornar competitivo e as técnicas de promoção de venda começaram
a se difundir. Os precursores em sua utilização foram os fabricantes de remédios
e tabaco dos Estado Unidos, seguidos pelos fabricantes de alimentos e bebidas
(PEREZ, 2004; SOUZA; CASSIANO, 2009).
O período pós-guerra estabeleceu definitivamente a importância das marcas.
No início do século XIX surgiram as primeiras discussões sobre as questões de
proteção e registro das marcas, resultando na promulgação de leis na Europa e
Estados Unidos. Surgiram também nesta época os primeiros cartazes publicitários
e catálogos de produtos mostrando marcas, tornando a propaganda cada vez mais
presente e estimulando as marcas a serem mais criativas (PINHO, 1996; KLEIN,
2008; PEREZ, 2004; SOUZA; CASSIANO, 2009).
Entre os anos de 1920 e 1930 a marca ganhou novos conceitos e funções.
As primeiras manifestações acadêmicas sobre os princípios de gestão e conceito
de marca datam deste período. Também nesta época a empresa General Motors
introduziu a ideia de estratégias de marcas no plural, antecipando assim o princípio
de segmentação de mercado. Já a partir dos anos oitenta, os profissionais de
marketing passaram a considerar as marcas como um ativo estratégico. A marca
assumiu assim um papel mais importante que apenas comunicar a qualidade ou
desempenho de produtos, ela passou a nomeá-los, identificá-los e diferenciá-los
(NORBERTO, 2004; SCHMITT; SIMONSON, 2000; KOTLER; KELLER, 2006;
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FILHO; SOUKI; GONÇALVES, 2009; SEMPRINI, 2006; SCIASCI; GARCIA;
GALLI, 2012).
Se ao longo da história as marcas foram a chave fundamental de
identificação, evoluindo gradativamente para símbolos de diferenciação comercial
e posteriormente social, elas se apresentam hoje com uma carga conceitual ainda
maior, conforme salientam Khauaja e Prado (2008) ao afirmar que as marcas
chegaram ao século XXI como a expressão de uma personalidade, de um estilo
de vida e até mesmo de uma comunidade. Atualmente as pessoas têm depositado
uma enorme confiança em determinadas marcas, pois acreditam que seus produtos
transmitem valores. Baseados nisso Kotler e Keller (2006) apontam que as marcas
são um meio poderoso de garantir vantagem competitiva. Portanto, a partir de
agora, o valor das empresas não é mais medido apenas pelo seu patrimônio e ativos
materiais, afinal o verdadeido valor das empresas reside na mente dos consumidores
(KAPFERER, 2003).
2.3 Marca como signo
O comportamento de compra é influenciado pela imagem da marca que o
consumidor cria em sua mente. Portanto a marca que tiver em sua imagem algumas
características da autoimagem do seu consumidor terá maior chance de sucesso, pois
ela passa a significar não apenas um produto ou serviço, mas incorpora um conjunto
de valores e atributos tangíveis e intangíveis, símbolos, signos e significados
relevantes para o consumidor, que são parte construtiva da expressão humana e
que terão impacto direto em sua auto estima (LEVY, 1959; 1960; PINHO, 1996;
STERN; ZINKHAN; JAJU, 2001; HARRIS; LEVY, 2007; DE TONI; SCHULER;
2007, DAL BÓ; MILAN; DE TONI, 2012).
Levando em consideração esta influência simbólica, vários questionamentos
surgiram acerca da existência de uma personalidade de marca. Se elas teriam o
poder evocar sentimentos e emoções e, da mesma forma como as pessoas, serem
caracterizadas por perfis – extrovertidas, conscientes, conservadoras, modernas. É
comum as pessoas atribuírem traços humanos e/ou pessoais a produtos e marcas,
tais características podem ser associadas à imagem de um parente ou personagem.
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Esta tem sido uma estratégia comumente adotada por diversas empresas que têm
suas marcas associadas e endossadas por uma celebridade. A marca, neste caso,
funciona como uma entidade animada que, de alguma maneira, incorpora parte do
espírito da pessoa endossante. Neste contexto, assumimos o consumo como sendo
simbólico, o que consumimos não é o objeto em si, mas o signo. E é neste ponto
que reside a natureza simbólica do marketing, em como as pessoas se apropriam das
marcas para contar histórias sobre sua vida, personalidade e objetivos (GARDNER;
LEVY, 1955; LEVY, 1960; PLUMMER, 1985; BERRY, 1988; DURGEE, 1988;
AAKER, 1997; FOURNIER, 1998; CAPRARA; BARBARANELLI; GUIDO,
2001; ZALTMAN; ZALTMAN, 2008; AÑAÑA; NIQUE, 2009; LEÃO; MELLO,
2009; DAL BÓ; MILAN; DE TONI, 2012).
Para compreender esta problemática, primeiramente deve-se entender o
conceito de signo. Signo foi a teoria explicativa criada pelo linguista suíço Ferdinand
Saussure para tentar explicar a relação que poderia haver entre o nome dado às
coisas existentes e a coisa em si. Para Saussure tudo que existe é representado por
um signo, que é composto de um significante e de um significado. Significante seria
a imagem acústica, uma expressão, não é o som material, mas sim a impressão
psíquica deste som. Já o significado corresponde a um conceito, um objeto em si
(SAUSSURE, 1969; BENTO, 2006; RODRIGUES, 2008).
Para Charles S. Peirce (2005), filósofo norte-americano, signo é aquilo que
representa alguma coisa para alguém, para ele o processo de significação envolve a
tríade signo, objeto e significado. Perez (2004) apropriando-se desta teoria faz uma
analogia com o mix de marketing, onde a marca é o objeto, a qual inclui o produto, o
posicionamento, a distribuição e própria empresa. O signo representa os elementos
pelos quais a marca se expressa: o nome, logotipo, design. E o significado é a
imagem mental formada pelo consumidor acerca da marca.
Para os objetos serem considerados úteis, eles precisam ser significativos,
a própria utilidade tem relação com a significação. Tal significação não está ligada
apenas as propriedades materiais do produto – desempenho, modelo, design,
equipamentos, formato, cor – mas também ao universo simbólico que a ele possa se
incorporar ao ser batizado com uma marca (SAHLINS, 2003; NORBERTO, 2004).
A marca pode apresentar duas funções sociais, a primeira como dispositivo
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de medição de reconhecimento, considerando que os produtos estão em permanente
processo de descontinuidade devido à necessidade de inovação, são as marcas que
proporcionarão relações mais estáveis com os consumidores, desta forma, a empresa
deve criar ativos simbólicos para agregar a seus produtos, buscando assim gerar
vínculo com o consumidor. A segunda função, como dispositivos de identificação
e classificação de grupos sociais, ou seja, o uso de determinadas marcas identifica
e transmite o estilo de quem a está usando, por exemplo, uma pessoa despojada,
formal, requintada, inovadora e assim por diante (NORBERTO, 2004).
Neste contexto os sociólogos franceses Jean Baudrillard (1972) e Pierre
Bourdieu (1979) assinalam que o fundamental deixa de ser possuir o objeto, mas
possuir bom gosto no modo de dispor os mesmos. Sendo assim, as marcas passam
a ser o próprio objeto de desejo.
Os consumidores buscam nas marcas um senso de permanência, de
identidade, de familiaridade e de pertencimento, que as ajudem a construir um
sentido para as suas vidas e a expressar seus ideais e aspirações. As marcas passam
a representar signos de identidade social, pois são capazes de expressar, criar e
modificar os sujeitos, enfim, tornam-se os signos máximos do consumo (PEREZ,
2004; SEMPRINI, 2006; LEÃO; MELLO, 2007; DAL BÓ; MILAN; DE TONI,
2012).
2.4 Imagem versus Identidade
Para que haja a correta compreensão da distinção entre os dois termos, devese primeiro, entende-los isoladamente.
Segundo Harris (2007) o conceito de imagem da marca foi apresentado ao
marketing por Gardner e Levy através do artigo The Product and the Brand publicado
em 1955, onde questionava-se a concepção do consumo baseado unicamente
nos atributos e benefícios técnicos dos produtos. Os autores defendiam que os
consumidores, na hora de efetuar a compra, também levavam em consideração
os significados simbólicos que eram associados aos produtos através das marcas.
Desta forma entende-se imagem de marca como um conjunto de representações
e associações que o consumidor cria em sua mente, é a percepção que ele tem da
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marca (HARRIS; LEVY, 2007; OLIVEIRA, 2007; DAL BÓ; MILAN; DE TONI,
2012).
A forma mais consistente de imagem de marca é traduzida através de
sua reputação, que é construída em longo prazo, através dos julgamentos dos
consumidores sobre ações e realizações de uma organização. Ou seja, reputação é
a imagem de longo prazo. Um dos maiores desafios das empresas atuais é entender
qual a melhor forma de construir a reputação e como sustentá-la ao longo dos anos
(ALMEIDA, 2005; OLIVEIRA, 2007).
Já a identidade é o conjunto de características tangíveis e intangíveis que
a empresa atribuiu a sua marca e que procura comunicar ao seu consumidor,
resultantes da sua história, valores, aspecto físico, relacionamentos, entre outros.
Tais características servirão de apoio e orientação para que a empresa conquiste
e satisfaça seus clientes. Sua estratégia consiste em construir uma arquitetura
simbólica, elaborada em conformidade com os objetivos da empresa e que irá
servir de parâmetro para coordenar e harmonizar o sentido de todas as práticas
corporativas na busca da consolidação da marca (AAKER, 1996; TAVARES, 1998;
KAPFERER, 2008; MELLO; FONSÊCA, 2008).
As empresas devem buscar construir suas marcas através da perspectiva de
seus consumidores para, desta forma, conseguir estabelecer relações duradouras.
A identidade de marca estabelece os limites do posicionamento e assegura sua
individualidade e durabilidade. É a forma de diferenciação entre os concorrentes,
que requer a oferta de algum valor exclusivo para atingir liderança e preferência
no mercado (BLACKSTON, 1992; KELLER, 2002; MELLO; FONSÊCA, 2008).
No entanto há distorção no entendimento dos conceitos de identidade e
imagem de marca. Eles não são intercambiáveis. Identidade de marca é um conceito
de emissão, enquanto imagem de marca é recepção (KAPFERER, 2008).
A marca pode ser abordada sob dois pontos de vista: o das estratégias
corporativas relacionadas à construção de um patrimônio simbólico (identidade
criada pela empresa) e o das representações sociais partilhadas (imagem percebida
pelo consumidor). Ou seja, identidade é o conceito de marca que a empresa cria
para tentar conquistar seu consumidor e está relacionada com a maneira como uma
empresa visa identificar e posicionar a si mesma. A imagem é a percepção que o
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consumir tem da marca, a maneira como o público vê a empresa. A identidade
da marca é construída e transmitida para eles, tornando-se assim um processo
de comunicação entre emissor e receptor (AAKER, 1996; KOTLER, 2000;
KAPFERER, 2003; NORBERTO, 2004).
2.5 Branding
Mesmo tendo um papel central no comércio há muito tempo, não foi se
não há poucas décadas que o branding, ou estratégia de marca, emergiu como uma
das prioridades do marketing atual, devido à crescente percepção de que as marcas
são os ativos intangíveis mais valiosos que as empresas dispõem (AAKER, 1998;
KELLER; LEHMANN, 2006).
Branding é a ferramenta através da qual produtos e serviços são ornados
com o poder uma marca. Desempenha o importante papel de criar estruturas
mentais e a organizar o conhecimento do consumidor acerca de tais produtos e
serviços, facilitando a tomada de decisão na hora da compra, conseqüentemente
gerando valor para a organização (KOTLER; KELLER, 2006; FILHO; SOUKI;
GONÇALVES, 2009).
Neste contexto, é preciso entender seus conceitos para compreender sua
função na gestão estratégica de marcas. Resumidamente os dicionários definem
Branding como o trabalho de construção e gerenciamento de uma marca junto ao
mercado. No entanto, estudiosos da área apresentam conceitos mais profundos e
abrangentes.
Segundo Martins (2006) branding é um conjunto de ações ligadas à
administração das marcas – nome, desenho, posicionamento, comunicação, brand
equity. Ações que levam as marcas além da sua natureza econômica, passando a
fazer parte da cultura, a influenciar, simplificar e enriquecer nossas vidas num mundo
cada vez mais confuso e complexo. Já Rodrigues (2006) define o branding como o
processo de selecionar e combinar atributos tangíveis e intangíveis para diferenciar
o produto, serviço ou a corporação de uma mesma maneira atrativa, significativa e
convincente, porque ao adquirir um produto, o consumidor não compra apenas um
bem ou serviço, mas, os valores que estão contidos na marca.
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Pavitt (2003) explica que branding é principalmente o processo de afixar
um nome e uma reputação para algo ou alguém. Guimarães (2003) por sua vez,
determina branding como uma filosofia de gestão de marca, ou seja, uma maneira
de agir e pensar sobre uma determinada marca, vai além do gerenciamento da
capacidade de produção e da percepção de imagem gerada pelo mercado, branding
é saber administrar uma dinâmica de relacionamento que gere valor para todos os
públicos envolvidos.
Neste contexto, a função das ferramentas de branding é desenvolver
trabalhos integrados envolvendo diversas áreas e habilidades com o objetivo de
gerar propostas inovadoras para a identidade da marca e para o mercado.
O branding é importante, pois constrói e otimiza o valor da marca. Hoje
em dia as pessoas estão dispostas a pagar pelo significado da marca, pela etiqueta,
mesmo que este não seja condizente com valor material do produto, pois o valor
é subjetivo, deriva dos significados que atribuímos às coisas, não as coisas em si
(SAUSSURE, 1969; ZUBOFF; MAXMIN, 2003; ZUBBOFF; MAXMIM, 2003;
MARTINS, 2006).
Portanto conclui-se que o branding é um sistema de ações interdisciplinares
oriundos de várias áreas do conhecimento que visam gerenciar as todas as dimensões
que envolvem uma marca.
2.6 Brand Equity
O cenário de consumo, o qual vive a sociedade ocidental, induziu a marca a
se tornar uma entidade geradora de valor. Nesta perspectiva, o valor das organizações
também mudou, notou-se que uma porção significativa deste valor reside em ativos
intangíveis – marca, propriedade intelectual, sistemas de informação, lista de clientes
– muitas vezes ficando além de seus recursos tangíveis. A utilização estratégica de
tais ativos intangíveis acaba por gerar novas oportunidades de mercado, agregar
valor ao negócio, bem como proporcionar um melhor posicionamento em relação
aos concorrentes (HOOLEY; BRODERICK; MOLLER, 1998; SRIVASTAVA;
FAHEY; SHERVANI, 1998; 2004; TAVARES, 1998; KAPFERER, 2003; RUST
et. al., 2004; SEMPRINI, 2006; BAUDRILLARD, 2007; LEÃO; MELLO, 2007;
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KLEIN, 2008; COSTA; LEÃO, 2012; DAL BÓ; MILAN; DE TONI, 2012). E é
neste contexto estratégico que reside a alma do Brand Equity.
Segundo Martins (2006), mesmo sendo um conceito recente, o Brand
Equity (BE) já está inserido na rotina das empresas, de alguma forma, há muitos
anos. E agora, tendo consciência de tudo que representa, o BE tem assumido um
papel cada vez mais importante para as empresas que desejam compreender qual o
posicionamento de suas marcas perante os consumidores.
As primeiras menções ao BE datam da segunda metade dos anos de 80,
quando, devido à reviravolta de geração de marcas, os gestores se conscientizaram
que estas passaram a ser o principal capital de suas empresas. Além disso, as
operações de fusão e aquisição de empresas, especialmente nos Estados Unidos,
despertaram a necessidade de adotar novas abordagens financeiras, para justificar
o lançamento do valor das marcas nos demonstrativos financeiros. A partir dos
anos 90, os estudos do BE passam a dar ênfase também ao comportamento do
consumidor. Desta forma a marca assume definitivamente a condição de ativo
agregador de valor e componente significativo no valor total de uma organização.
(KAPFERER, 2003; MARTINS, 2006; SILVEIRA, 2008).
Contudo, existe certa dificuldade de se precisar uma interpretação para o
termo Brand Equity, devido sua polissemia. Assim como a palavra marketing, não
existe possibilidade de tradução sem ferir o seu sentido, tampouco definição em
poucas palavras. Trata-se do conjunto de informações que se utiliza em pesquisa de
mercado para investigar, conhecer e avaliar os recursos objetivos e subjetivos da
marca. O termo Equity (equidade) faz menção a um princípio baseado na geração
de valor para as partes envolvidas, que é de fato, o aspecto que parece estar presente
explícita ou implicitamente em qualquer definição do conceito (MARTINS, 2006;
FURRIER, 2008; LEÃO; MELLO, 2009; FILHO et. al., 2012).
Desta forma, inúmeras são as abordagens e definições encontradas na
literatura, conforme demonstra a Figura 2.
Fonte

Definição

Leuthsser
(1988)

Conjunto de associações e comportamento da parte dos consumidores
de uma marca, canais de venda e corporação produtora que permitem ao
produto conseguir maior volume ou maiores lucros que ele conseguiria
sem a marca.
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Farquhar
(1989)
Aaker
(1991)

Valor agregado ao produto pela marca.

Conjunto de ativos e obrigações ligados a marca, seu nome e logotipo;
aquilo que acrescenta ou subtrai valor a um produto ou serviço
para a empresa e seus clientes.
Winters
Valor associado a um produto pelas associações e percepções
(1991)
dos consumidores sobre uma determinada marca.
Simon e Sullivan Fluxos de caixa incrementais atribuídos a produtos com marca, com relação
(1993)
aos fluxos de caixa que resultariam da venda de produtos sem marca.
Schiffman e Kanuk Valor inerente a uma marca bem conhecida. Ele contribui para a aceitação
(1994)
de novos produtos, alocação de espaço em prateleira, valor percebido,
qualidade percebida possibilidade para cobrar pricepremium e mesmo no
valor de
ativos no balanço de uma empresa.
Lassar, Mittal e Incremento na utilidade percebida e no nível de atratividade
Sharma (1995)
que uma marca confere a um produto.

Figura 2 – Conceitos de Brand Equity
Fonte: Martins (2006)

Outros autores ainda contribuem para conceituação e entendimento deste
conceito, como é o caso de Strunck (2001) que descreve BE como o resultado
de todas as qualidades e atributos que estão relacionados a uma marca, tudo de
tangível e intangível que a ela possui e que contribua para seu crescimento
lucrativo. Assim como Knapp (2002) que sugere ser a totalidade da percepção
de marca, incluindo qualidade dos produtos e serviços, desempenho financeiro,
fidelidade, satisfação e estima geral do consumidor em relação à marca. Segundo
Kotler e Keller (2006) o BE é um importante ativo intangível que representa valor
psicológico e financeiro para a empresa, é o valor agregado atribuído a produtos e
serviços. Já os pesquisadores Pitta e Katsanis (apud MARTINS, 2006) defendem
que o BE corresponde à memória do consumidor, explicando que os consumidores
só compram a marca que é lembrada.
De uma maneira geral, todas as definições apresentadas estão corretas e
significam essencialmente a mesma coisa: BE é tudo aquilo que uma marca possui,
de tangível e intangível, é a somatória dos valores e atributos e que contribui para
o crescimento sustentado dos seus lucros. O BE é criado e sustentado na mente do
consumidor, portanto envolve a mensuração de hábitos de consumo, afinal só vai
haver valor para empresa se antes houver valor para os consumidores. A função do
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BE nada mais é do que organizar sistematicamente os procedimentos tradicionais
de avaliação e medição que envolvem a marca. (COBB-WALGREN; BEAL;
DONTHU, 1995; MARTINS, 2006; FILHO et. al., 2012)
A literatura de marketing trata de diversos modelos de avaliação do valor da
marca, tais abordagens estabelecem dois formatos básicos para estudo e mensuração:
um financeiro e o outro comportamental. (KELLER, 1993; NETO, 2003; WOOD,
2000; MORGAN, 2003; D´EMIDIO et. al., 2010;)
A abordagem financeira trata da perspectiva contábil em relação à
mensuração da marca em moeda corrente. Definir o preço da marca em fusões
e aquisições, incluir a marca no balanço da empresa, aumentar a participação de
mercado, gerar vantagem competitiva, possibilitar a prática do preço premium, são
algumas de suas funções. (NETO, 2003; D´EMIDIO et. al., 2010).
Já a abordagem comportamental é valorada sob a perspectiva do consumidor,
ou seja, quando mais a marca conseguir influenciar o comportamento do consumir,
maior será o seu valor. Os modelos comportamentais de avaliação do BE mais
consagrados da literatura e dos quais derivam outros vários estudos, são os de David
Aaker e Kevin L. Keller, (NETO, 2003; D´EMIDIO et. al., 2010; TORRES et. al.,
2011) conforme demonstra a Figura 3.
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Aaker (1998)
Modelo
Multidimensional
V a r i á v e l Percepção da Marca
Influenciadora
Dimensões

Keller (1993)
* Bidimensional
Conhecimento da Marca

•
Lealdade:
•
Consciência da marca:
Relacionada à capacidade de Reconhecimento,
lembrança
do
manter o cliente interessado e à consumidor em ralação à marca;
sua satisfação;
•
Imagem da marca:
•
Conhecimento:
Construção do significado da marca,
Reconhecimento,
lembrança, associações em relação aos atributos
familiaridade do consumidor em (características do produto), benefícios
relação à marca;
(aquilo que o consumidor pensa que o
produto pode fazer por ele) e atitudes
•
Qualidade percebida: (avaliação geral dos atributos e
Avaliação do cliente em relação á benefícios).
superioridade global e excelência
perante a concorrência;
•
Associações de marca:
Imagem gravada na memória
do consumidor, associada a um
símbolo, pessoa, estilo de vida
entre outros;
•
Outros
ativos
relacionados:
Gera vantagem competitiva –
patentes, marcas registradas,
relacionamento com canais de
distribuição.

Figura 3 – Modelos comportamentais
*Expressão criada pela autora.
Fonte: Adaptado de Keller (1993), Aaker (1998), Neto (2003), Oliveira (2007),
D’Emidio et. al. (2010).
Nesta perspectiva conclui-se que brand equity é uma prática gerencial de
extrema importância. É o valor que uma marca agrega a um produto e dentre outros
aspectos, é a comprovação do posicionamento (positivo ou negativo) na mente dos
consumidores, em relação às marcas concorrentes (MARTINS, 2006).
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2.7 Posicionamento de Marca
Um conceito fundamental para a compreensão do papel desempenhado
pelas marcas nas sociedades é o de posicionamento, afinal a concepção da marca é
uma questão estratégica. Qualquer decisão tática somente irá gerar marcas fortes e
de valor se todas as ações estiverem centradas no mesmo ponto de vista estratégico
(MARTINS, 2006; DAL BÓ; MILAN; DE TONI, 2012).
O consumidor está mais criterioso em suas escolhas. Devido à grande
quantidade de ofertas, no entanto, está cada vez mais difícil dimensionar
objetivamente a diferença entre as marcas. Há excesso de informação sendo
comunicada e essa sobrecarga sensorial faz o consumidor pensar ser mais seguro
formar um grupo de poucas marcas de cada categoria e navegar entre elas, pois a
mente humana consegue filtrar apenas uma quantidade limitada dessa comunicação
(RIES; TROUT, 2005; MARTINS, 2006; LIMA; CARVALHO, 2010). E é neste
ponto que o posicionamento entra em cena, pois ele será o passaporte deste grupo
seleto de marcas.
Embora não se possa garantir o pioneirismo no uso do termo, Al Ries e
Jack Trout sem dúvida foram os propulsores das discussões sobre o assunto após
a publicação do artigo intitulado A Era do Posicionamento na revista Advertising
Age, em 1972. O termo se popularizou em 1981 com o lançamento do livro
Posicionamento: A Batalha por sua Mente, onde os autores cunharam definitivamente
o conceito como ferramenta estratégica do marketing (SERRALVO; FURRIER,
2004; LIMA; CARVALHO, 2010).
Apesar de existir consenso quando sua importância, o termo Posicionamento
de marca apresenta diversos significados e pode ser utilizado sob diferentes
enfoques, (SHETH, 1986; MARTINS, 2006) conforme aponta a Figura 4.
Fonte
Ries e Trout
(2005)
Aaker
(1996)
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O modo como você se diferencia na mente de seu cliente potencial.
A parcela da identidade e da proposta de valor da marca que deve ser
ativamente comunicada ao público-alvo e apresenta uma vantagem em
relação às marcas concorrentes.
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Kotler
(2000)
Kapferer
(2008)
Martins
(2006)
Jain
(1997)
Dimingo
(1988)
Vaz,
(2002).
Payne
(1993)

Ato de desenvolver a oferta e a imagem da empresa, de forma que
ocupem um lugar distinto e valorizado nas mentes dos consumidoresalvo.
Ato de relacionar uma faceta de uma marca a um conjunto de expectativas,
necessidades e desejos de consumidores.
Recursos materiais e imateriais que utilizamos para nos posicionarmos
como escolhas viáveis, em condições competitivas legítimas na mente
dos consumidores.
Alocação de uma marca naquela parte do mercado onde será recepcionada
de modo favorável comparada às marcas concorrentes.
Processo de distinguir uma empresa ou um produto de seus competidores
com base em dimensões reais, de modo que a empresa ou produto se
torne preferido no mercado.
O posicionamento consiste em identificar um nicho de mercado (existente
ou latente), e ocupá-lo, conquistando e mantendo a posição estratégica.
Identificação, desenvolvimento e comunicação de uma vantagem
diferenciada que torne os bens e/ou serviços organizacionais percebidos
como superior e distinto dos competidores na mente do público-alvo.

Figura 4 – Conceitos de posicionamento
Fonte: Adaptado de Sciasci, Garcia e Galli (2012).

De acordo com Ries e Trout (2005) o posicionamento não é feito no produto,
e sim na mente do cliente em potencial. Portanto, para ter sucesso, a marca deve
ser situada na mente dos consumidores da maneira mais atrativa possível, de forma
a se sobressair à concorrência. O posicionamento acaba sendo o meio pelo qual a
empresa oferece sua marca e apresenta seus diferenciais em relação à concorrência.
E a melhor maneira para que esse posicionamento ocorra, é identificando os
benefícios que os consumidores buscam, tanto tangíveis – qualidade, design –
quanto intangíveis – status, prestígio (COBRA 1991; SERRALVO; FURRIER,
2004; RIES; TROUT, 2005; MARTINS, 2006; KAPFERER, 2008).
O posicionamento de marca auxilia na estratégia de marketing, esclarecendo
qual é a essência da marca e quais os objetivos ela ajuda a alcançar. Seu objetivo é
incorporar os atributos do conceito à oferta da marca. Portanto todas as atividades
que irão comunicar essa mensagem devem conter a mesma concepção de
posicionamento. Lembrando que não se poder ser tudo para todos, a empresa deve
eleger um atributo e focar-se nele para que a marca destaque-se como a melhor
naquele determinado aspecto (RIES; TROUT, 2005; MARTINS, 2006; LIMA;
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CARVALHO, 2010).
Uma marca bem posicionada forma a base para um relacionamento a longo
prazo com o cliente, pois o posicionamento a coloca em uma situação vantajosa e
sustentável em relação à suas concorrentes. Além disso, o posicionamento é um
orientador das ações de comunicação e vendas, inserindo a marca em um formato
que seja compreendido e desejado, através da reunião das expectativas, necessidades
e desejos dos consumidores. Porém, deve-se compreender que o posicionamento
vai além da comunicação de diferenças desejadas, trata-se de uma revisão completa
da infraestrutura organizacional, de onde serão emitidos os sinais que de fato
comprovarão que a marca possui diferenciais que serão valorizados (UPSHAW,
1999; KAPFERER, 2003; MARTINS, 2006; SCIASCI; GARCIA; GALLI, 2012).
3 METODOLOGIA
A proposta do presente estudo é investigar a importância das principais
dimensões que envolvem o universo das marcas, ampliando o campo de compreensão
desta área de pesquisa.
Para realização deste estudo optou-se pela pesquisa qualitativa de cunho
exploratório, pois permite realizar um apanhado geral das inúmeras abordagens
sobre o tema observando o ponto de vista de diversos autores, além da sua evolução
ao longo da história.
Segundo Silva e Menezes (2001) a pesquisa qualitativa é descritiva e visa
a interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados, ela faz uma relação
dinâmica entre o mundo real e o sujeito, tendo como focos principais o processo e
seu significado. Não requer o uso de métodos e técnicas estatísticas.
Já a pesquisa exploratória, conforme aponta Gil (1991), tem como
principal objetivo o aprimoramento de idéias ou a descoberta de intuições visando
proporcionar maior familiaridade com a questão abordada com o objetivo de tornála mais explícita ou constituir hipóteses. Seu planejamento é flexível, possibilitando
a consideração de diversos aspectos relacionados ao tema de estudo.
O presente trabalho busca também auxiliar e direcionar futuras pesquisas
sobre o tema. Para tanto, através de revisão bibliográfica, buscou-se alcançar uma
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maior compreensão sobre os assuntos abordados. A pesquisa bibliográfica é uma
etapa fundamental em todo trabalho científico e embora em quase todos os estudos
seja exigido algum tipo de pesquisa desta natureza, há trabalhos desenvolvidos
exclusivamente a partir de fontes bibliográficas (GIL, 1991; AMARAL, 2007).
Para Amaral (2007) tais pesquisas possibilitam fazer um histórico sobre o
tema, manter-se atualizado, encontrar respostas aos problemas formulados, levantar
contradições e evitar repetição de trabalhos já realizados. Além disso, Gil (1991)
complementa que pesquisas bibliográficas permitem ao investigador a cobertura de
uma gama de fenômenos muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar
diretamente, especialmente se tratando de dados muito dispersos no espaço. Silva
e Menezes (2001) acrescentam que sua elaboração dá-se a partir de material já
publicado, principalmente livros, artigos de periódicos e materiais disponibilizados
na Internet.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em uma sociedade onde o consumo ocupa lugar de destaque, as marcas são
o elemento chave na relação entre empresa e consumidor, afinal são elas as peças
fundamentais de informação. Causadoras de verdadeiro fascínio no consumidor
agem como dispositivos simbólicos que estimulam a mente humana, afetando seu
comportamento ao se tornarem forma fundamental de diferenciação e expressão
social.
Neste contexto o presente estudo buscou proporcionar a visualização da
marca como uma entidade autônoma que vai muito além de um nome ou de uma
representação gráfica. A marca deve ser entendida como um somatório de valores
organizacionais diretamente relacionados aos desejos do consumidor, um conjunto
de benefícios funcionais e emocionais que transparecem uma identidade, uma
personalidade e um significado. A marca é o que dá sentido ao consumo, é quem
se relaciona com os consumidores, é a ponte entre a empresa e seus clientes. É um
meio rápido de simplificar a decisão de compra, pois se configura como uma ponto
de referência de impressões positivas ou negativas, garantia de qualidade, confiança
e satisfação ou não.
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Desta forma, a marca pode ser considerada um dos ativos financeiros mais
importantes de uma empresa, pois com a função de criar promessas na mente dos
consumidores, passa a agir como uma espécie de facilitador operacional o que a
torna uma excelente ferramenta estratégica. No entanto, com um papel social e
organizacional tão importante, torna-se necessário uma sustentação gerencial nas
mesmas proporções. Sendo assim, este artigo buscou abordar também o contexto
estrutural da marca.
Observou-se que o posicionamento é o orientador de todas as ações
organizacionais, é a forma como a empresa escolhe se diferenciar na mente do
consumidor. Para tanto a empresa deve criar uma identidade para sua marca,
expondo através dela, as características pelas quais quer que ela se torne conhecida.
A partir da percepção desta comunicação, o consumidor gerará uma imagem em sua
mente e que o guiará em suas escolhas. Portanto é importantíssimo que a empresa
conheça os desejos de seu público e se posicione corretamente, evitando distorções
entre a identidade comunicada e a imagem percebida.
Considerando a marca como um ativo intangível, entra em cena também
o brand equity, que gerencia o conjunto de valores subjetivos que agregam valor
a ela. E por fim, atenta-se à função do branding, que administra e arquiteta todas
as dimensões supracitadas, trata-se, em outras palavras, da estratégia geral de
marca. A partir desta perspectiva a marca pode ser considerada um dos melhores
investimentos estratégicos que a empresa pode realizar atualmente, pois é o único
campo onde ainda é possível obter vantagem competitiva sustentável por um
período de tempo relativamente longo, afinal a marca é, e continuará sendo cada
vez mais importante para o sucesso das organizações que pretendem competir pelo
tão disputado espaço na mente do consumidor.
Este estudo tinha por objetivo fornecer referencial de estudo sobre marca e
suas principais dimensões, no entanto, dada a amplitude do tema, tornou-se inviável
uma pesquisa aprofundada sobre cada aspecto mencionado, limitando assim, a uma
abordagem mais superficial de cada item. Para futuras pesquisas, portanto, sugerese, um aprofundamento de cada área de conhecimento explorada aqui.
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RESUMO

Tendo em vista a necessidade das empresas buscarem fatores de diferenciação, surge a oportunidade
de aprimorar os serviços de pós-venda, utilizando-se para tanto o SIM – Sistemas de Informações de
Marketing, contemplando informações sobre o mercado de atuação, concorrência e empresas aliadas
na prestação de serviços, assistentes técnicos autorizados e outros. Nesse sentido, este estudo possui
como objetivo analisar a importância do SIM na gestão de rede de assistência técnica da Alfa, empresa
localizada no pólo metal-mecânico de Caxias do Sul – RS. A pesquisa caracteriza-se como um estudo
de caso, com abordagem qualitativa, onde foi utilizado um roteiro semi estruturado para a coleta
das informações. O estudo foi realizado a partir de entrevistas com a alta administração da empresa
e os gestores comerciais, onde foi diagnosticado o formato ideal do SIM, bem como estratégias
prioritárias que um sistema de informação de marketing deve oferecer para que a gestão de rede
de assistência técnica seja um diferencial competitivo no mercado de atuação. Entre os resultados
encontrados, destaca-se que o SIM é uma ferramenta estratégica para a gestão da rede de Assistência
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Técnica, permitindo agilizar e atender as demandas de mercado, reforçando o compromisso de bem
atender os clientes, consolidando a imagem da empresa e orientando estratégias de médio e longo
prazo. A análise do nível de informações e fluxo das mesmas na empresa e no mercado demonstra
a necessidade de ter um sistema de informações de forma centralizada e disponível para a gestão da
empresa.
Palavras-chaves: Sistema de Informações de Marketing, gestão de recursos, rede de assistência
Técnica.

1 INTRODUÇÃO
Avaliando-se a dificuldade na gestão à distância da rede de Assistência
Técnica, visto o fluxo de informações e o grande número de empresas que compõem
a rede, aliado o alto grau de exigência e emergência impelido pelo mercado frente
a suas demandas, este estudo compreende uma pesquisa junto à gestão da empresa
Alfa, empresa localizada em Caxias do Sul–RS, com o objetivo de identificar o
quanto um sistema de informações de marketing pode apoiar e diferenciar a gestão
de serviços de uma rede de assistência técnica no Brasil.
Cabe destacar que a empresa Alfa conta com aproximadamente 310
assistentes técnicos autorizados em pontos estratégicos em todo o País. A empresa
analisada fornece produtos para os mais variados segmentos, dentre os principais
se destacam: o saneamento, o açucareiro, a linha branca, a mineração, o petróleo, a
siderurgia, máquinas operatrizes, medicina, alimentação e refrigeração.
Os produtos fabricados acionam equipamentos tais como: ar condicionado,
lavadoras de roupas, centrífugas, secadoras de roupas, guindastes, ventiladores,
bombas centrífugas, elevadores de carga etc.
A empresa possui uma rede de Assistência Técnica que atua na manutenção
e comercialização de produtos e peças para reposição. A estratégia de solução é
prioritária, sendo que para tanto na fábrica é concentrada administração técnica
de problemas de campo sob a responsabilidade da área de Assistência Técnica da
fábrica, através de Analistas Técnicos da área.
Importante ressaltar que todas as empresas credenciadas à rede de
Assistência Técnica são prospectadas, avaliadas e desenvolvidas, passando por um
criterioso processo de homologação seguindo padrões técnicos e de qualidade. Os
produtos assistidos em campo possuem dois anos de garantia. A garantia tem como
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referência a data de fabricação ou nota fiscal de venda do produto.
A administração da rede de assistência técnica está cada vez mais
voltada ao atendimento de expectativas de um mercado influenciável por novas
tendências,concorrência, novos entrantes etc., que exigem que as ações estratégicas
ou administrativas sejam muito precisas e focadas no mercado de atuação, o que
caracteriza e prioriza a gestão através de um Sistema de Informações de Marketing
(SIM). Considerando-se essencialmente que o SIM é um sistema planejado e
projetado para proporcionar aos tomadores de decisão um contínuo fluxo de
informações relevantes para suas área de responsabilidade. Um SIM bem construído
serve como um centro dos assuntos da empresa, que monitora continuamente o
ambiente de mercado, tanto dentro como fora da organização (BOONE; KURTZ,
2009).
Neste sentido, o objetivo deste trabalho é analisar a importância da aplicação
de um sistema de informações de marketing para a administração de serviços de
assistência técnica, uma vez que o atendimento de campo é uma estratégia de
diferenciação no mercado. Desta forma, inicialmente apresenta-se a fundamentação
teórica, na sequência, aborda-se a metodologia adotada no estudo, as técnicas de
coleta de dados, a análise e interpretação dos resultados, e por fim, as considerações
finais.
2 SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MARKETING
Atualmente, para que as organizações se diferenciem da concorrência, é
necessário um conhecimento profundo de seu mercado, o qual vem se tornando
cada vez mais competitivo. Para tanto, muitas empresas têm adotado sistemas de
inteligência de mercado e/ou sistemas de informação de marketing, com o objetivo
de se preparem para a competição. Saber o que os consumidores desejam, antes
mesmo deles tomarem consciência do seu próprio desejo. Nesse sentido, é preciso
esclarecer alguns conceitos, tais como SIM (Sistema de Informações de Marketing),
Inteligência de Mercado etc.
Na literatura existem várias definições do SIM – Sistema de Informação
de Marketing (ou MKIS – Marketing informations systems), que diferem pouco
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entre si no que diz respeito a alguns atributos dos subsistemas. As principais são
abordadas a seguir, segundo a ótica de seus autores.
Malhotra (2001) afirma que um SIM é um conjunto formalizado de
procedimentos que gera, analisa, armazena e distribui, de modo permanente,
informações aos executivos responsáveis pelas tomadas de decisões de marketing.
Uma outra definição de SIM é a de um sistema estruturado para administrar a coleta,
análise, armazenagem e apresentação dos dados de marketing, conforme Nickels e
Wood (1999), que podem ser desde números de vendas a preços de produto e índice
de satisfação de clientes.
Para Sandhussen (1998), o SIM é uma estrutura contínua e visa a interação
de pessoas, equipamentos e procedimentos, buscando juntar, classificar, avaliar e
distribuir informações pertinentes, oportunas e precisas para uso dos tomadores
de decisão de marketing, melhorando o planejamento, a execução e o controle de
marketing. Na visão de Semenik e Bamossy (1995), o sistema de informação de
marketing é um complexo estruturado de pessoas e máquinas, projetado para gerar
informações pertinentes numa base contínua e a partir de fontes internas e externas
da empresa, a fim de dar suporte ao processo decisório da organização. Mattar e
Santos (1999) relatam que o SIM monitora o resultado da empresa e o ambiente
externo, busca e capta, avalia e seleciona, trata e dissemina dados e informações
externas e internas à organização, pertinentes e relevantes para a tomada de decisões.
Para Stanton (1980), o sistema de informação de marketing pode ser definido
como uma estrutura de interação contínua composta de pessoas, equipamentos
e processos voltados para o futuro, destinados a gerar e processar o fluxo de
informações de modo a ajudar nas decisões a serem tomadas pela diretoria, dentro
do plano geral de comercialização da organização.
Da mesma maneira, McCarthy (1997) define que o SIM é um modo
organizado de reunir e analisar continuamente dados a serem oferecidos aos
geres da organização na forma de informações, para a tomada de decisões. Um
outro entendimento considera o sistema de informação de marketing como
um conjunto organizado de dados que são analisados por meio de relatórios e
modelos estatísticos, nos quais são transformados em informações para auxiliar
os executivos da organização a fundamentarem suas premissas ou para ajudá-los
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a esclarecer dúvidas. O sistema é a moldura que mantém os elementos unidos
(dados, informações, relatórios e modelos), no sentido de realizar os objetivos de
marketing. Para Kotler (2000) o SIM é uma estrutura contínua e interagente de
pessoas, equipamentos e processos, que congregam, classificam, analisam, avaliam
e distribuem as informações convenientes, oportunas e corretas para uso do gestor
responsáveis pelas decisões na organização, para incrementar o planejamento, a
implementação e o controle de ações administrativas e estratégicas no contexto que
atua.
Kotler (2000) ainda esclarece que o Sistema de Informação de Marketing
(SIM) é composto por três principais fontes de informações:
a) sistema de Registros Internos;
b) atividades de Inteligência de Marketing;
c) pesquisa de Marketing.
A empresa deve organizar um fluxo de informações de marketing
reunindo os componentes citados ou avaliando-os separadamente, de acordo
com as necessidades e disponibilidade da empresa. A própria empresa determina
quais decisões serão tomadas, o Sistema de Informação de Marketing orienta
decisões. A grande vantagem dos tempos atuais é a facilidade da disseminação
e acesso às informações, isso permite que todas as empresas possam ter um
Sistema de Informação de Marketing, mesmo que pouco planejado e precário.
O mais importante é entender que por mais complexo ou simples que seja o Sistema
de Informações de Marketing da empresa, as informações são de grande valia para
a conquista dos consumidores e dos mercados frente a seus objetivos.
2.1 Registros internos
Os registros internos compreendem informações lançadas em documentos
internos, informações estas que são baseadas em relatórios, apontamentos, anotações
e detalhamentos das atividades que ocorrem no dia a dia e esta base de dados é
de suma importância, porque através deles verificam-se quais as necessidades,
permitindo assim identificar quais as estratégias a serem seguidas com base no
contexto analisado.
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Para Gonçalves e Filho (1995), registros internos são sistemas que
armazenam os dados e informações que existem dentro da organização. Estas
informações podem ser obtidas de sistemas já implantados e auxiliam os gestores a
detectar oportunidades e problemas importantes.
2.2 Inteligência de marketing
As atividades que caracterizam Inteligência de Marketing são baseadas
em fatos que acontecem a todo o instante, pois podem ser baseados também em
conversas informais com fornecedores, distribuidores, funcionários, assistentes
técnicos, entre outros. Segundo Kotler (1993), um Sistema de Inteligência de
Marketing é um conjunto de procedimentos e fontes usados por administradores para
obter informações diárias sobre o mercado pertinentes no ambiente de marketing.
A Inteligência de Marketing é obtida por livros, jornais, revistas
especializadas, conversas com fornecedores, concorrentes, distribuidores.
Podem-se citar quatro práticas para essa ferramenta:
a) motivar a força de vendas para perceber retornos dos clientes e captar
informações não obtidas por outros meios;
b) motivar distribuidores, varejistas, rede de assistentes técnicos,
representantes e outros intermediários para transmitir informações
importantes;
c) comprar informações de empresas especializadas;
d) criar um centro interno de marketing para reunir e distribuir dados de
inteligência de marketing.
Estas práticas são fontes que trazem valiosas informações para a empresa.
Gomes e Braga (2002) afirmam que as organizações devem monitorar o
fluxo de informações relativo aos elementos do SIM, como forma de se antecipar
às mudanças, enxergar oportunidades e observar com olhos críticos o panorama
sócio-econômico.
O Sistema de Inteligência de Marketing, segundo Thomas (2000), é
composto por três subsistemas: Operações, Ambiente Local e Ambiente Externo.
O Subsistema Operações compreende as atividades da organização
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(Produção, Vendas, Marketing, Recursos Humanos, Pesquisa & Desenvolvimento,
Tecnologia da Informação) e é influenciado pelo subsistema
Ambiente Local, que inclui todas as características internas da organização
que podem, de certa maneira, influenciar um elemento em particular como estilo
de liderança, capacidade de gerenciamento, cultura organizacional, ciclo de vida da
organização.
Ambos os subsistemas representam a organização e são dependentes e
influenciados pelo Ambiente Externo que os cercam. Os elementos do Ambiente
Externo são representados pelos concorrentes, mercado, indústria, a realidade política
e econômica, os consumidores, os fornecedores e fatores sociais e demográficos.
Da mesma forma, Samara e Barros (2002) afirmam que Inteligência de
Marketing é a estrutura que está presente na empresa que reúne, seleciona, analisa e
interpreta o fluxo de informações a respeito do ambiente ao qual a organização está
inserida, ou seja, o microambiente e macroambiente, sendo:
a) microambiente: empresa, fornecedores, intermediários de mercado,
clientes, concorrentes e público de relacionamento;
b) macroambiente: ambientes demográfico, sócio cultural, físico,
tecnológico, econômico, político e legal.
Em síntese, é possível afirmar que Inteligência de Marketing é todo
conhecimento levantado e armazenado com relação aos produtos e serviços
oferecidos, bem como conhecimentos relacionados a concorrência, variáveis
incontroláveis como situações políticas, econômicas e geográficas, ou seja, é um
apanhado de informações levantadas por meio de análise, pesquisa, estudos, sendo
que estas informações formam a Inteligência de Marketing que é o que norteia o
tomador de decisão no seu dia a dia na organização.
Alguns autores tratam a Inteligência de Marketing como Inteligência
Competitiva. Assim, torna-se importante compreender o significado da Inteligência
Competitiva. As empresas usam a inteligência competitiva para coletar e sintetizar
informações sobre sua posição em relação aos seus concorrentes (GREWAL; LEVY,
2012). Para Prescott e Miller (2002) a inteligência competitiva está imbricada no
tecido dos negócios de todo o mundo, pois é uma ferramenta estratégica que permite
à alta gerência melhorar a sua competitividade, identificando forças propulsoras e
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prevendo os futuros rumos do mercado, ou seja, o foco está na competição, em
enxergar possíveis oportunidades antes que a concorrência.
Consoante a isso, Boone e Kurtz (2009, p. 294) afirmam que a inteligência
competitiva é uma forma de inteligência de negócios que enfoca a descoberta de
informações sobre concorrentes, utilizando-se de fontes publicadas, entrevistas,
observações de equipes de vendas e fornecedores na indústria, agências
governamentais etc.
2.3 Pesquisa de marketing
A pesquisa de marketing também faz parte do SIM. Para Samara e Barros
(2002) definem que pesquisa de marketing são projetos e formas que possuem como
objetivo a obtenção de dados de forma empírica, sistemática e direta para a solução
dos problemas ou oportunidades de situações especiais em relação aos produtos e
serviços em seu campo de atuação.
Em todas as atividades de pesquisa, percebe-se que existem necessidades de
informação que venham a confirmar hipóteses específicas. A pesquisa de marketing
por meio de uma metodologia e partindo da definição de um problema de pesquisa,
busca as informações necessárias. Um projeto de pesquisa de marketing deve ser
executado em etapas, que inicia em definir o problema de pesquisa e termina na
compilação, análise e interpretação dos resultados obtidos.
A pesquisa de marketing consiste em todas as atividades que capacitam
uma organização a obter a informação necessária para tomar decisões sobre seu
ambiente, seus consumidores atuais e os em potencial.
Algo importante no processo de pesquisa é definir aonde se quer chegar
para isso os objetivos da pesquisa são determinados de maneira a estabelecer
informações que irão orientar o problema de pesquisa. Samara e Barros (op. cit.)
em seu livro enfatiza que o pesquisador, ao elaborar os projetos de pesquisa, deve
questionar-se de quais informações seriam necessárias para buscar a resolução do
problema de pesquisa. Diante disso, os objetivos devem ser detalhados e específicos,
pois servirão como base para elaboração do questionário, o qual trará respostas ao
objetivo proposto. Os objetivos são divididos em dois:
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a) objetivo principal ou primário: é o objetivo geral que norteia a pesquisa;
b) objetivos secundários: são de menor importância, mas também
contribuem para o embasamento de dados e orienta as questões de
pesquisa.
3 METODOLOGIA
Este trabalho pode ser classificado como uma pesquisa qualitativa, o qual
tem o papel de identificar e/ ou refinar problemas de pesquisa que podem ajudar
a formular e testar estruturas conceituais segundo Hair Jr. (2005), de caráter
exploratório. Para Oliveira (1997) o caráter exploratório consiste em uma ênfase
dada a descoberta de práticas ou diretrizes que precisam modificar-se e na elaboração
de alternativas que possam ser substituídas, e um estudo de caso, definido como uma
investigação empírica que permite averiguar um fenômeno contemporâneo dentro
de seu contexto da vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o
contexto não estão claramente definidos conforme Yin (2005).
Para a coleta de dados, foi empregada a técnica de entrevistas individuais em
profundidade, com abordagem semi-estruturada, onde de acordo com Hair Jr. (2005),
nesta o pesquisador fica livre para exercitar sua iniciativa no acompanhamento da
resposta a uma pergunta, têm uma estrutura e orientação gerais, mas permitem muita
flexibilidade para incluir perguntas não estruturadas. Nesse sentido, a abordagem
foi realizada através da aplicação de um roteiro básico contemplando questões
(Quadro 1), junto aos executivos da empresa Alfa.
O tamanho da amostra foi de 3 diretores e 7 gerentes. Os entrevistados
foram selecionados a partir do conhecimento prévio e/ou uso das informações de
marketing.
As questões foram estabelecidas a partir do referencial teórico e também de
forma alinhada com a necessidade de compreender a interação de um sistema de
informações de marketing na gestão de serviços.
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Roteiro de Questões
A empresa possui base de dados que pode ser considerada como Sistema de Informações de
Marketing?
Os gestores da empresa percebem um sistema de informações como ferramenta de gestão?
O sistema de informações é flexível na geração de relatórios apoiadores a tomada de decisão?
Qual o grau de satisfação com o nível atual de disponibilidade de informações de custo, entrega,
atendimento e satisfação do cliente?
A empresa considera o sistema como uma ferramenta de apoio à tomada de decisão?
Em um momento de tomada de decisão você se sente seguro enquanto gestor utilizando as
informações disponíveis?

Quadro 1 – Roteiro de Questões
Fonte: Elaborado pelos autores.

Antes da aplicação da pesquisa, o roteiro foi submetido a um pré-teste,
realizado com um gestor da empresa Alfa. Tendo sido aprovado o roteiro, passouse à realização das entrevistas, que ocorreram no período compreendido entre xxx.
Os entrevistados são profissionais com experiência e foram escolhidos por seleção
e conveniência. Esta técnica de amostragem é apropriada na realização de pesquisas
exploratórias, haja vista os objetivos deste tipo de pesquisa (MALHOTRA, 2010).
As entrevistas foram realizadas individualmente, com duração em torno de 50
minutos. O conteúdo foi gravado e transcrito para garantir os melhores resultados
no processo de análise e interpretação dos dados.
Para a análise e interpretação das informações, utilizou-se a técnica de análise
de conteúdo (BARDIN, 2004), que é usada para interpretar textos de entrevistas
(HAIR Jr., 2005), e apresenta como finalidade descrever sistematicamente, o
conteúdo das comunicações (MARCONI; LAKATOS, 1996). Ainda, Malhotra
(2001) argumenta que a análise de conteúdo é apropriada quando o fenômeno a ser
observado é a comunicação, e não um comportamento ou objetos físicos.
4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DAS INFORMAÇÕES
Segundo Gil (op. cit.) a análise de dados tem como objetivo organizar os
dados de forma que possibilitem o fornecimento de respostas ao problema proposto
para investigação. Já a interpretação dos dados objetiva a procura do sentido mais
163

Ensino & Mercado - Desafios da Educação

amplo das respostas, o que é feito através da ligação a outros conhecimentos obtidos
anteriormente.
Com base nas entrevistas realizadas é possível perceber que existe sim uma
base de dados disponível e que compõem um sistema de informações que conforme
definido por Nickels e Wood (1999) e Malhotra (2001) pode ser aperfeiçoado no
que se refere a disposição e atualização, pois percebe-se que as informações nem
sempre estão atualizadas de forma contínua e em um período pré definido.
Os entrevistados demonstram ter acesso as informações, porém percebem
que as informações disponíveis devem ter um grau de atualização mais constante e
sistemático.
Os entrevistados também entendem que um sistema de informações pode ser
uma ferramenta de gestão imprescindível para o sucesso da organização segundo
linha conceituada por Malhotra (2001), sendo que o grau de informação disponível
deve ser tratado de forma consistente.
Foi possível perceber que apesar da disponibilidade de informações, as
mesmas não são flexíveis em sua disponibilidade, sendo que os relatórios necessitam
de aperfeiçoamento, são restritos nos agrupamentos de informações e seu padrão de
apresentação gráfica não é muito atrativo. Atualmente, este formato apóia a tomada
de decisão, porém pode ser mais elaborada para que o padrão de disponibilidade
seja mais interativo e proativo.
Em um segundo momento das entrevistas foi explorado junto aos
entrevistados o grau de satisfação com o nível de informações disponíveis,
conforme Mc Carthy (1997) e Kotler (2000), sendo que o ponto de vista do grupo
esteve dividido onde a alta administração entende como não satisfatório o nível de
informações disponíveis, sendo que o grupo gerencial percebe como satisfatório.
Existe neste contexto uma divergência de pontos de vista onde quanto mais alto o
grau de gestão menor é a satisfação como nível de informações disponíveis.
Os entrevistados em sua unanimidade conforme Kotler (2000) e Mccarthy
(1997) entendem que um sistema de informações de marketing que abrange
produto, mercado, produção, custos é a ferramenta primordial para apoiar a gestão
estratégica e diária da organização e que um sistema quando bem consolidado,
preciso e disponível dão uma certa tranquilidade e segurança a tomada de decisão.
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Quanto ao nível de informações hoje disponível na organização conforme
Gonçalves e Filho (1995) o grupo entrevistado entende que ainda não é maturo o
suficiente o sistema para dar segurança a tomada de decisões.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente estudo buscou identificar a importância de um Sistema de
Informações de Marketing para a gestão da empresa. Para tanto foi realizada
entrevista individual e em profundidade com a diretoria e grupo gerencial da
empresa que vivenciam as estratégias e administram a empresa no dia a dia.
Conforme identificado nas entrevistas e relatado anteriormente um sistema
de informações de marketing estruturado e disponível ao grupo gestor é ferramenta
considerada apropriada e fundamental para gestão estratégica e diferencial de
resultados no mercado em que atua.
Os Sistemas de Informações de Marketing demonstra ser ferramenta cada
vez mais utilizada na gestão empresarial e são aplicados em pequenas e grandes
empresas.
Nesse contexto, um sistema de informações de marketing ganha importância
como ferramenta que possibilita a disponibilização de informações internas
e externas a empresa referenciadas ao mercado que atua entre a empresa e seus
clientes, gerando maior confiabilidade e precisão na tomada de decisões e gestão
estratégica, por meio de ações apoiadas em informações gerenciais. Como resultado
disso, ocorre uma gestão alinhada a informações de forma assertiva e focada ao
ambiente interno e externo da empresa e consequentemente, no resultado financeiro
da empresa.
Através das entrevistas realizadas, foi possível perceber que, em função dos
inúmeros benefícios proporcionados pela aplicação de um sistema de informações
de marketing, sua importância estratégica tem sido cada vez mais reconhecida
como apoio a gestão.
É fundamental salientar que as empresas devem estar dispostas a investir
em um sistema de informações bem estruturado, confiável e com a curacidade,
visto que os entrevistados apontaram este como um dos principais desafios a serem
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superados quando da implantação de um sistema de informações de marketing.
Diante de tais considerações, percebe-se que o sistema de informações de
marketing é fundamental para as empresas em suas relações internas e externas a
empresa. Por meio da aplicação de suas ferramentas as empresas serão capazes de
criar diferencial competitivo em sua gestão. Assim, a boa qualidade do serviço será
assegurada, garantido vantagem competitiva e resultados financeiros positivos.
6 REFERÊNCIAS
BARDIN, L. Análise de conteúdo. 3. ed. Lisboa: Edições 70, 2004.
BOONE & KURTZ. Marketing Contemporâneo. São Paulo, 2009.
GONÇALVES, Carlos Alberto; FILHO, Cid Gonçalves. Tecnologia da Informação
e Marketing – Como obter clientes e mercados. Revista de administração de
empresas. Volume 35, Num. 4, Julho/Agosto 1995.
GREWAL, D.; LEVY, M. Marketing. Porto Alegre: AMGH, 2012.
GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4 ed. São Paulo: Atlas,
2002.
HAIR Jr., J. F., BABIN, B.; MONEY, A. H., SAMOUEL, P. Fundamentos de
métodos de pesquisa em administração. Tradução Lende Belon Ribeiro. Porto
Alegre: Bookman, 2005.
KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary. Princípios de marketing. 5. ed. Tradução
de Alexandre S. Martins. [s.l.] : Prentice Hal do Brasil, 1993.
KOTLER, P. A. Administração de Marketing: edição do novo milênio. 10. ed.
São Paulo: Prentice Hall, 2000.

166

MERCADO

MALHOTRA, N. Pesquisa de Marketing: uma orientação aplicada. Porto Alegre:
Bookman, 2001.
MATTAR, F. N.; SANTOS, D. G. Gerência de produtos: como tornar seu produto
um sucesso. São Paulo: Atlas, 1999.
MATTAR, FauzeNajib. Pesquisa de Marketing. São Paulo: Atlas, 2001.
MAYROS, V.; WERNER, D. Marketing information systems: design and
applications for marketers. Radnor: Chilton Book Company, 1982.
McCARTHY, E. J. Marketing essencial: uma abordagem gerencial e global. São
Paulo: Atlas, 1997.
MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Técnicas de pesquisa: planejamento
eexecução de pesquisas, amostragem e técnicas de pesquisas, elaboração, análisee
interpretação de dados. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1996.
NICKELS, W. G.; WOOD, M. B. Marketing: relacionamentos, qualidade e valor.
Rio de Janeiro: LTC, 1999.
OLIVEIRA, S. L. Tratado de metodologia científica: projetos de pesquisas,
TGI,TCC, monografias, dissertações e teses. Revisão: Maria Aparecida Bessana.
São Paulo: Pioneira, 1997.
PRESCOTT, J. E.; MILLER, S. H. Inteligência competitive na prática. Rio de
Janeiro: Campus, 2002.
SANDHUSSEN, R. L. Marketing básico. São Paulo: Saraiva, 1998.
SAMARA, B. S.; BARROS, J. C. Pesquisa de Marketing: conceitos e m0etodologia.
3. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2002.
167

Ensino & Mercado - Desafios da Educação

SEMENIK, R. J.; BAMOSSY, G. J. Princípios de marketing: uma perspectiva
global. São Paulo: Makron Books, 1995.
STANTON, W. J. Fundamento de marketing. São Paulo: Pioneira, 1980.
YIN, R. K. Estudo de caso: planejamento e métodos. Tradução de Daniel Grassi.
3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2005.

168

MERCADO

Manutenção de Clientes Através do
Marketing de Relacionamento
Esp. Daiane Novello Troian
estilourbano@terra.com.br
Pós-Graduação em Gestão Empresarial pela Faculdade da Serra Gaúcha (FSG).
Tecnóloga em Moda e Estilo pela Universidade de Caxias do Sul (UCS).
Esp. Juezel Tafarel
juezel@terra.com.br
Pós-Graduação em Gestão Empresarial pela Faculdade da Serra Gaúcha (FSG).
Tecnóloga em Moda e Estilo pela Universidade de Caxias do Sul (UCS).
Me. Julio Cesar Ferro de Guimarães
juliocfguimaraes@yahoo.com.br

Doutorando em Administração pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC/RS) e pela Universidade de Caxias do Sul (UCS). Mestre em Engenharia da Produção pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).
Especialista em Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável pela Faculdade
Internacional de Curitiba (FACINTER). Especialista em Design de Produto pela
Faculdade da Serra Gaúcha (FSG). Graduado em Administração de Empresas pela
UCS. Professor de Graduação e Pós-Graduação da FSG.
Me. Deivis Cassiano Philereno
deivisphilereno@hotmail.com
Discente do curso de Doutorado em Desenvolvimento Regional (UNISC), Mestre
em Economia e Desenvolvimento (PUCRS), Especialista em Contabilidade Estratégica (FACCAT) e Bacharel em Administração (FACCAT). Professor nos Cursos
de Administração, Contabilidade e Engenharia da Produção da Faculdade da Serra
Gaúcha (FSG). Consultor de empresas nas áreas de Gestão e Reestruturação, Planejamento Estratégico e Sucessão Familiar.
169

Ensino & Mercado - Desafios da Educação

Ma. Eliana Andréa Severo
elianasevero2@hotmail.com

Doutorada em Administração pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande
do Sul (PUC/RS), e pela Universidade de Caxias do Sul (UCS). Mestre em Administração pela UCS. Especialista em Gestão Ambiental com Ênfase na Indústria
pela UCS. Graduada em Ciências Biológicas Licenciatura Plena pela Universidade
de Santa Cruz do Sul (UNISC). Professora de Pós-Graduação da Faculdade da Serra Gaúcha (FSG).
RESUMO
Com o mercado altamente competitivo, o ser humano transforma-se, mudando seus costumes,
seus hábitos, sua forma de pensar. Tal situação exige que as empresas fiquem atentas a essas
transformações, devendo, muitas vezes, alterar seu perfil de época industrial para um novo perfil que
vá ao encontro da era do conhecimento. Uma organização deve estar ciente de que a regra principal
para sobreviver e crescer nos dias de hoje é ouvir o cliente a fim de torná-lo um aliado, um parceiro.
Para que as organizações possam competir no mercado em tempo real é necessário criar e manter o
relacionamento com cada um de seus clientes. Esse processo é complexo e precisa ser gerenciado,
dessa ideia surge a origem do Customer Relationship Management (CRM) (Gerenciamento do
Relacionamento com os Clientes). A Internet, em particular, passa a ser um marco na vida das
organizações, promovendo uma total mudança na forma de atendimento, na qual a distância física
perde seu valor. O marketing de relacionamento, portanto, deixa de ser uma função e torna-se uma
postura empresarial de como fazer negócios; surge como resposta para as empresas enfrentarem
esse desafio, pois se baseia na experiência e exige o domínio do conhecimento sobre a tecnologia
inerente à sua atividade, seus concorrentes, seus clientes, novas tecnologias que podem modificar o
ambiente competitivo, sua própria organização, capacidades, recursos, planos e formas de negociar.
O presente estudo tem por objetivo investigar como o marketing de relacionamento pode ser
aplicado nas empresas com o intuito de manter e incorporar novos clientes. A metodologia utilizada
foi a pesquisa bibliográfica em livros, revistas e sites da internet.
Palavras-chave: Gerenciamento de clientes; Marketing; Marketing de relacionamento.

1

INTRODUÇÃO

Com o mercado altamente competitivo, as oportunidades de desenvolvimento
e crescimento são inúmeras. Juntamente a esse cenário, o ser humano transforma-se,
mudando seus costumes, seus hábitos, sua forma de pensar e seus relacionamentos
pessoais e interpessoais. O mercado atual motiva mudanças rápidas, criativas e
assertivas. A situação exige que as empresas fiquem atentas às transformações,
devendo, muitas vezes, alterar seu perfil de época industrial para um novo perfil
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que condiga com a era do conhecimento. A evolução tecnológica, com impactos
no ambiente organizacional, vem provocando transformações. A sobrevivência
de uma empresa encontra-se na habilidade de reter conhecimento e informação
e não apenas em deter recursos financeiros. O capital humano vale mais que o
capital físico constituído de instalações, máquinas e equipamentos e que o capital
intangível feito de marcas, patentes e bases de clientes (DAHLMAN, 2002).
Todas essas transformações ocorreram por volta de 1990, fazendo com que
as organizações se preparassem e se readequassem à nova realidade do mercado.
Os jovens consumidores mudaram suas preferências e buscaram alternativas.
Com a globalização, os consumidores tornaram-se compradores globais em seus
comportamentos e preferências, dando surgimento à segmentação de mercado. As
organizações perceberam que os consumidores assumiam vários papeis ao longo do
dia. Um homem, em diferentes momentos, é administrador, pai de família, marido,
telespectador, leitor. Em certas horas está praticando esporte, aprendendo, ouvindo
música; em outras, está caminhando, cortando o cabelo, fazendo compras, etc. Uma
empresa pode ter as pessoas como clientes, mas se não houver comunicação no
momento em que eles estiverem receptivos a mensagens, as mesmas não serão
percebidas, nem registradas. Dessa forma, a empresa ou o produto podem não
existir (SOUZA, 1994).
Devido a todas essas variáveis que ocorrem no mercado, o presente estudo
tem por objetivo investigar como o marketing de relacionamento pode ser aplicado
nas empresas com o intuito de manter e incorporar novos clientes.
2

REFERENCIAL TEÓRICO

Em meados do Século XX, a associação americana de marketing definiu
que a função do marketing na organização era apenas distribuir os produtos que
eram produzidos. Depois, com o aumento da competitividade, o marketing passou a
incorporar alguns aspectos gerenciais das instituições, abrangendo desde a tomada
de decisões até o envolvimento em funções administrativas, como o planejamento,
a organização, a direção e o controle (COBRA, 1997).
Segundo Drucker (2000), com a globalização de mercados, surgiram novos
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consumidores que ficaram cada vez mais exigentes em termos de qualidade e,
cientes de seus direitos, a competitividade entre as instituições ficaram cada vez
mais vorazes, obrigando-as a abandonarem os tradicionais níveis hierárquicos
e burocráticos, ou seja, seria necessário buscar inovações e criar novas formas,
incluindo alianças estratégicas e redes de relacionamento, baseando-se em
relacionamentos de longo prazo e cooperação.
Segundo Kotler (2000), no final dos anos 90, em função das inúmeras
situações imprevisíveis que ocorriam constantemente, as organizações não
conseguiram mais prever o futuro do mercado e passaram a se concentrar somente
no presente a fim de alcançar os objetivos esperados. Entre essas mudanças estão as
unidades de comunicação, a unidade de moeda, a produção cooperativa, a agregação
de novos mercados, as novas tecnologias, a velocidade das informações e muitas
outras.
As alterações, segundo Webster (1992), são consideradas como uma
remodelagem fundamental do campo e se direcionam para o marketing de
relacionamento, cujo conceito engloba o marketing relacional, a parceria de
trabalho, o marketing simbiótico, as alianças de co-marketing, o varejo relacional
e o marketing interno. Portanto, o marketing de relacionamento pode fazer parte de
um paradigma de rede em desenvolvimento, que pode reconhecer que a competição
global ocorre cada vez mais entre as organizações.
Por mais competitiva que uma indústria em particular possa ser, ela sempre
se fundamenta em interesses compartilhados e regras de conduta mutuamente
aceitas. A competição ocorre não em uma selva, mas em uma sociedade a que ela,
presumivelmente, tanto serve quanto depende. A vida de negócios, diferentemente
da vida na era mitológica, pode ser antes de tudo, fundamentalmente, cooperativa.
É apenas com os limites dos interesses reciprocadamente compartilhados que a
competição torna-se possível. Contrariando o princípio de que é “cada um por si”,
os negócios quase sempre envolvem grandes grupos cooperativos e confiantes,
não apenas corporações, mas redes de fornecedores, pessoal de serviço, clientes e
investidores (MORGAN; HUNT, apud KOTLER, 1999).
Como os relacionamentos baseiam-se dentro de um contexto no qual as
transações são para um prazo mais longo, faz-se necessária a visualização de
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modelos nos próprios formatos e não somente nas trocas de mercados sujeitos
ao paradigma microeconômico. Diante dessa perspectiva, Gangana, apud Kotler
(2000) afirma que o marketing refere-se aos relacionamentos de trocas voluntárias
e mutuamente satisfatórias.
Hunt, apud Kotler (2000), sumariza 15 anos de debate sobre o domínio
conceitual do marketing e faz a seguinte conclusão: a ciência de marketing é a
sabedoria comportamental que procura explicar os relacionamentos de troca. Isso
significa que os profissionais de marketing devem reconhecer que as trocas com os
clientes podem ser a existência das organizações. A empresa deve compreender os
seus clientes, saber o que eles pensam, sentem e como compram e usam produtos e
serviços (CHURCHILL; PETER, 2000).
2.1 Conceito de Marketing de Relacionamento
O conceito de empresa voltada para o cliente é de Druker (2000) e já tem,
aproximadamente, 40 anos, mas agora caiu em modismo. Uma organização deve
estar ciente de que a regra principal para sobreviver e crescer nos dias de hoje é
ouvir o cliente a fim de torná-lo um aliado, um parceiro. Portanto, deve seguir os
mandamentos que dizem que o cliente é o rei, está em primeiro lugar, sempre tem
razão etc.
Ouvir o cliente tem dois significados: segundo Whiteley (1995) o primeiro
é identificar o cliente e lhe dar ouvidos, o segundo é agir após escutar. O autor
ainda faz uma distinção entre a instituição voltada ao cliente e a instituição focada
no cliente. Acredita, também, que muitas empresas dirigem seu foco para seus
clientes, enviando-lhes pesquisas, ouvindo suas opiniões, mas não estão agindo.
Na verdade, deixam que os julgamentos orientem a tomada de decisões em seus
negócios. Assim, estar próximo do cliente é estar em vantagem competitiva, uma
vez que o cliente pode tornar-se um parceiro, podendo, até, mudar a própria opinião.
Porém, no Brasil, uma enquete realizada pela revista HSM, em 1993, verificou
que o empresário nacional não dá a devida importância ao cliente, o que pode ser
observado na Figura 1.
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AÇÃO REALIZADA
Ocasionalmente dedicam seu tempo a ouvir clientes
Raramente se dedicam ao consumidor final
Analisam com frequência seus clientes atuais para buscar
novas oportunidades

Figura 1: Inquete dedicação ao cliente
Fonte: Marketing e Negócios, 1993.
As organizações que pertencem ao grupo dos 10% são aquelas consideradas
ilhas de excelência no país. Portanto, ouvir os clientes, ou seja, criar e manter um
relacionamento estreito com eles é um esforço que as companhias devem fazer
para obter informações e oportunidades em seus negócios. (MARKETING E
NEGÓCIOS, 1993).
2.2 Trocas relacionais no marketing de relacionamento
Morgan e Hunt (1994 apud GANGANA, 2001), propõem uma classificação
do marketing de relacionamento categorizada com referência em suas trocas
relacionais em parcerias com fornecedor e comprador. Na Figura 2 pode-se
visualizar um esboço das trocas relacionais no marketing de relacionamento.
1. A parceria envolvida em trocas relacionais
entre fabricantes e seus fornecedores de
bens, tal como em aquisição “just-in-time” e
“gerência da qualidade total”;
2. Trocas relacionais envolvendo prestadores
de serviços, como entre agências de
propaganda ou de pesquisa de mercado e seus
respectivos clientes;
3. Alianças estratégicas entre firmas e seus
competidores, tal como em alianças de comarketing;
4. Alianças entre uma firma e organizações
sem fins lucrativos, com parcerias com
propósitos públicos;
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1. Trocas de longo prazo entre firmas e
consumidores finais, como particularmente
recomendados na área de marketing de serviços;
2. Trocas relacionais de parcerias de trabalho
como em canais de distribuição;

3. Trocas envolvendo departamentos funcionais
dentro da empresa;
4. Trocas entre uma firma e seus funcionários,
como no marketing interno;
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5. Parcerias para pesquisa e desenvolvimento 5. Trocas relacionais intra-firma envolvendo
conjunto, tal como entre firmas e governos unidades de negócio tais como subsidiárias,
locais, estaduais e nacionais;
divisões ou unidades estratégicas de negócios.

Figura 2: As trocas relacionais no marketing de relacionamentos
Fonte: Morgan e Hunt (1994 apud GANGANA, 2001)
2.3 Customer Relationship Managent (CRM)

Para que as organizações possam competir no mercado em tempo real, é
necessário criar e manter o relacionamento com cada um de seus clientes. Esse
processo é complexo e precisa ser gerenciado e é com essa premência que se origina
o Customer Relationship Management (CRM) (Gerenciamento do Relacionamento
com os Clientes). O CRM pode ser definido como um conjunto de conceitos,
construções e ferramentas compostas por estratégia, processo, software e hardware.
Com ele, as organizações mantêm um canal permanente de comunicação,
cujo objetivo é criar e sustentar um relacionamento efetivo com seus clientes,
fornecedores e funcionários, agregando bens e serviços, criando um valor superior,
conquistando e mantendo uma posição competitiva favorável (BRETZKE, 2000).
O CRM compreende uma estratégia baseada em um conjunto de conceitos,
ferramentas, processos, softwares e hardwares. Provém a empresa de ferramentas
para atender aos requisitos dos clientes em tempo real, disseminando suas
informações por todos os departamentos da empresa, a fim de que este possa receber
um tratamento diferenciado em qualquer setor em que for atendido. Para que isso
possa ocorrer, é necessário que os recursos humanos disponíveis na empresa estejam
treinados e aptos nesse atendimento.
Segundo Bretzke (2000), a tendência do marketing vem se configurando
claramente na manutenção dos seus compradores atuais e na redução do custo de
conquista de novos clientes, com o objetivo de maximizar o retorno. Portanto, o
CRM é uma estratégia sofisticada, da qual as organizações se utilizam para aumentar
a rentabilidade com os já fregueses, além de prospectar os novos. A utilização da
internet como canal de venda é facilitada e viabilizada por essa nova estratégia,
que acaba aproximando ainda mais os clientes. Para isso, a organização precisa
desenvolver uma estratégia totalmente voltada para o cliente. Buscando a eficiência
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dessa tática, pode ser necessário criar um Banco de Dados de Marketing (BDM):
não se trata de softwares ou hardwares, mas de ações de marketing baseadas em um
banco de dados.
Outra estratégia importante é a resposta imediata ao cliente,
independentemente do canal de comunicação utilizado: telefone, fax, mala direta,
e-mail, folder, panfleto, televisão, livro, rádios, contato pessoal ou outro. A
organização deve solucionar qualquer tipo de problema e responder às sugestões
ou reclamações rapidamente. Conforme Marcus (2002), CRM é uma estratégia
de negócios voltada para o aperfeiçoamento da lucratividade de vendas e para a
satisfação dos clientes. É feito através da organização da empresa, da adoção de
comportamentos voltados para o bem-estar do consumidor e da implantação dos
processos e tecnologias que suportem interações coordenadas com os mesmos,
através de canais de relacionamento. Assim sendo, o CRM abrange diversos
suportes:
a) suporte às vendas (recursos de integração de canais de vendas,
configuradores de pedidos e gerenciadores de oportunidades);
b) suporte ao serviço pós-vendas (recursos de Call Centers e Serviço de
Atendimento a Clientes - SAC);
c) suporte ao marketing (recursos de gerenciamento de campanhas,
segmentação e posicionamento de clientes, avaliação de valor do
cliente, satisfação de clientes e bancos de dados detalhados de
informações de clientes).
Segundo Poser (2001), o gerenciamento do CRM vai ao encontro da filosofia
estratégica de relacionamento com os clientes, sendo composta da integração
do marketing de relacionamento, da tecnologia da informação e do sistema de
informação. Seu intuito é que as organizações, com fins lucrativos ou não, possam
ter os recursos necessários na informática e telecomunicações integrados de uma
forma eficaz, provendo, para todos os departamentos, informações atualizadas
sobre os clientes em tempo real, para que cada cliente seja tratado como se fosse
único, de uma forma que transcenda suas expectativas.
Para o marketing, o CRM é denominado “estratégia de marketing
exclusivo”, pois, com essa ferramenta, trona-se possível mensurar a importância
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das necessidades dos clientes, identificá-los e diferenciá-los uns dos outros,
criando meios eficazes de fidelização. Possibilita, também, verificar quais são as
carências comerciais e identificar e analisar novas oportunidades de negócios para
a organização, potencializando-a contra seus concorrentes.
Uma organização, ao decidir implantar o CRM, deve mudar toda sua
estrutura, seus conceitos e sua própria visão, pois a eficiência dessa estratégia
requer a melhoria dos processos internos (sistemas, organização, pessoas e cultura
empresarial) a fim de aumentar a percepção de valor dos clientes em relação ao
fornecedor.
Diante dos fatores acima descritos, pode-se dizer que o CRM é uma
teoria organizacional de gerenciamento do relacionamento com o cliente, cujo
objetivo está no aumento dos lucros e na garantia de fidelização. A empresa possui
informações sobre seus clientes e sabe o que ele deseja. Consequentemente, pode
antecipar atendimentos, deixando-os mais satisfeitos.
2.4 Comércio Eletrônico e CRM Eletrônico
Para Bretzke (2004), a internet, em particular, passa a ser um marco na
vida das organizações, promovendo uma total mudança na forma de atendimento,
na qual a distância física perde seu valor. O tempo para compras e relacionamento
adquire o padrão 24/7, isto é, à disposição 24 horas por dia durante 7 dias da semana.
Para Fabre (2002), fazem parte do comércio eletrônico todas às relações de negócio
que de alguma maneira utilizam-se de redes de relacionamento e da internet como
instrumento.
Essa nova forma de comércio não significa mudanças nas necessidades dos
clientes e pode não repercutir em uma revolução na forma de conduzir os negócios
de uma organização. Tal modalidade de negócios deve-se à crescente capacidade
de fornecimento pela competição global e de atendimento da expectativa dos
consumidores, cujo alvo está em reduzir a barreira entre o fornecedor e os clientes.
Portanto, o comércio eletrônico é uma forma de negócios que possibilita à
organização suportar as mudanças do mundo globalizado e permite maior eficiência,
flexibilidade e agilidade nas operações internas, cumprindo as necessidades e
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expectativas de seus clientes. A integração do CRM com a tecnologia (telefone,
internet, aplicativos de hardware e softwares) também pode agilizar as operações
internas que atendam os departamentos de vendas, marketing, suporte aos clientes
e pós-venda, possibilitando coletar e consolidar dados internos e externos para que
o marketing avalie os resultados obtidos.
Esse intercâmbio entre o cliente e a organização beneficia ambos, pois é
através desses contatos que a organização obtém informações mais detalhadas
de seus usuários. Possibilita, ainda, que a organização retribua os clientes com
produtos ou serviços personalizados, Portanto, o foco se desloca do produto para o
consumidor. Isso não significa que a organização deva abandonar suas pesquisas,
análises e avaliação quanto à sua participação no mercado e muito menos as ações
de comunicação. Além disso, a organização, ao desviar o seu foco do produto para
os seus clientes tradicionais e atuais, deve também procurar identificar e criar uma
forma de conquistar e atrair novos clientes, principalmente aqueles que mais lhe
interessam.
3

METODOLOGIA

Este artigo apresenta um estudo exploratório, de natureza qualitativa,
realizado por meio de pesquisa bibliográfica. Do ponto de vista de Gil (2001), a
pesquisa exploratória visa proporcionar maior familiaridade com o problema no
objetivo de torná-lo explícito ou de construir hipóteses. Envolve levantamento
bibliográfico, entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o
problema pesquisado e análise de exemplos que estimulem a compreensão. Assume,
em geral, as formas de pesquisa bibliográfica e estudo de caso.
Quanto à pesquisa qualitativa, Silva e Menezes (2001) afirmam que a
interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados são básicas no processo
de pesquisa qualitativa. Declaram, ainda, que não requer o uso de métodos e
técnicas estatísticas e que o ambiente natural é a fonte direta para coleta de dados e
o pesquisador é o instrumento chave.
A bibliografia oriunda de diversos autores constitui-se na fonte de dados
utilizada neste trabalho, portanto este estudo configura-se como uma pesquisa
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bibliográfica. Amaral (2007) refere uma etapa fundamental em todo trabalho
científico: o levantamento, seleção, fechamento e arquivamento de informações
relacionadas à pesquisa. Também foram realizadas pesquisas bibliográficas por
meio de livros, revistas e sites da internet.
4

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em um ambiente caracterizado por uma economia emergente, transformações
constantes, mercado turbulento e globalizado, e, além de tudo, clientes cada vez
mais exigentes, as organizações precisam identificar fatores relevantes ao sucesso
organizacional. Com isso, propiciar satisfação contínua e reforçar aos indivíduos
qual o seu real valor para a empresa é primordial para construir relacionamentos
duradouros com os clientes internos e externos.
Assim, para que o marketing de relacionamento tenha sucesso, é de
fundamental importância a cooperação de todas as partes e os objetivos de manter-se
no mercado e ser competitivo. Nesse sentido, com base na revisão literária realizada
foi possível identificar os pontos fortes e as vantagens em se ter o marketing de
relacionamento em uma organização, independente do seu ramo de atuação. Para
tanto, se faz necessário que a organização identifique seus clientes, utilizando seu
banco de dados e acrescentando informações relevantes. Porém, para atingir os
resultados desejados, é preciso atualizar constantemente essas informações.
Outra estratégia indispensável é analisar o perfil de cada cliente, enfatizar
as suas necessidades, desenvolver modelos de comportamento e cultivar os clientes
de alto valor. Portanto, o marketing de relacionamento é uma ferramenta que visa
minimizar a perda de clientes, uma vez que tal ferramenta consiste em mensurar
a satisfação do cliente, obter informações importantes a respeito de transações
efetuadas, flexibilidade e abordagem individualizada, e, além disso, utilizar tais
informações para realização do planejamento estratégico empresarial.
O desafio do marketing de relacionamento é decodificar o modo de pensar,
de compreender e de lidar com a realidade, oferecendo as informações necessárias
para que os executivos possam tomar decisões com base no conhecimento do ponto
de vista do cliente. O diálogo e a construção de redes de relacionamentos estáveis
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e duradouros com os compradores surgem como resposta ao desafio imposto
ao marketing pelas mudanças no ambiente competitivo, no comportamento do
consumidor e, principalmente, pela expectativa de como deseja ser atendido.
O marketing de relacionamento, portanto, deixa de ser uma função e tornase uma postura empresarial de como fazer negócios. Surge como resposta para as
empresas enfrentarem esse desafio, pois se baseia na experiência e exige o domínio
do conhecimento sobre a tecnologia inerente à sua atividade, seus concorrentes, seus
clientes e sobre novas tecnologias que podem modificar o ambiente competitivo,
sua própria organização, capacidades, recursos, planos e formas de negociar.
5
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RESUMO

O processo de fundição de peças, por ser antigo, vem evoluindo muito ao longo do tempo como é
o caso da microfusão. Isto é observado tanto no aspecto produtivo quanto no sentido de melhorias
de qualidade em modelos de cera, que são fatores fundamentais na determinação da qualidade e
melhorias do produto e processo. Neste sentido, este trabalho tem como objetivo avaliar a influência
de alterações da composição da cera na qualidade dimensional da peça final e apresentar melhorias
para reduzir o refugo e o retrabalho, identificando divergências ainda no início do processo de
microfusão. Com os resultados obtidos pode-se verificar que a cera utilizada atualmente no processo
é bastante estável originando peças com dimensionais dentro da exigência de qualidade demandada
pelo cliente e concluiu-se que o breu, componente da cera em maior escala, é responsável por
diminuir a variação dimensional das peças, e as parafinas macro e microcristalina, proporcionam a
estabilidade dimensional almejada pelo processo. Ainda pode-se verificar que, com a implementação
do uso de dispositivos poka-yoke, houve reduções de não conformidades de clientes e melhoras
no controle de qualidade dimensional dos modelos em cera resultantes de treinamentos visando
minimizar falhas e defeitos que passavam despercebidos por falta de informação e discernimento
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dos colaboradores.
Palavras-chave: Microfusão; Controle de Qualidade de Modelos em Cera; Melhorias de Processo.

O processo de microfusão, ou processo por fundição por cera perdida tem
suas origens datadas de milhões de anos antes de Cristo, mas mesmo com o passar
dos anos o mesmo continua a utilizar os princípios básicos desenvolvidos naquela
época, mas com alguns aprimoramentos em materiais e modelos.
Os materiais utilizados para a obtenção dos modelos de peças deram origem
ao que denominamos hoje de cera de microfusão, e devido a esta ser um elemento
de elevada importância para o bom andamento do processo de microfusão é cada
vez mais presente a necessidade de estudá-la, entendê-la e melhorá-la.
Assim este trabalho tem como objetivo avaliar, de forma sucinta, a influência
de alterações da composição da cera, do processo de microfusão, na qualidade
dimensional obtida na peça final, onde foram mantidas constantes todas as demais
variáveis de processo, como máquinas, parâmetros de injeção, matriz, tempos de
resfriamento e outros. Ainda serão apresentados quais foram as melhorias realizadas
para reduzir o refugo e o retrabalho, identificando os defeitos e desvios dimensionais
ainda no início do processo de microfusão.
2 REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 Microfusão, processo de fundição por cera perdida, lost wax ou investment
casting
O processo de microfusão, utilizado para se obter peças fundidas, é o
sistema mais antigo de que se tem conhecimento. Ele foi amplamente utilizado
para se fundir metais de baixo ponto de fusão e segundo Kondic (1973) e Bidwell
(1997), utilizava moldes de gesso ou barro, e com a evolução de materiais, passou
a se utilizar materiais mais nobres e com baixa expansão térmica, refratariedade, e
resistência a quente.
Conforme Machado (2001) e Chaves (2008), o nome microfusão ou
investment casting, refere-se a peças pequenas e com muitos detalhes possíveis de
serem obtidos. Com o passar dos tempos o processo aumentou o tamanho das peças
obtidas, manteve as características de precisão de detalhes, e passou a preocupar-se
ainda mais com a sua precisão visando eliminar ou pelo menos diminuir em muito
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a usinagem dos produtos finais.
2.1.1 Vantagens e desvantagens do processo de microfusão
Assim como nos demais processos de fundição, o processo por cera
perdida também apresenta suas vantagens e desvantagens (MORO; AURAS, 2007;
MACHADO, 2005; GIULIANO, 2008).
Vantagens:
a) Peças com melhor acabamento superficial e maior precisão
dimensional;
b) Possibilidade de produção de peças em formato complexo, impossíveis
de obter por outros processos, em grande quantidade;
c) Possibilidade de utilização de uma imensa variedade de ligas;
d) Reprodução de detalhes construtivos como cantos vivos, gravações e
paredes finas foram sendo melhorados.
Desvantagens:
a) Descarbonetação superficial acentuada em aços carbono;
b) Peso limitado de por volta de 50 quilos;
c) Custos das matrizes de injeção elevados à medida que se aumenta o
tamanho da peça.
2.1.2 Sequência produtiva do processo de microfusão
O processo tem início através de um protótipo ou desenho, através do qual
se efetua o estudo de viabilidade de produção, levando-se em conta os detalhes
da peça que podem vir a influenciar na construção do molde de injeção de cera.
Aspectos como sobre metal, detalhes negativos que interfiram na extração da peça
em cera de dentro da ferramenta, gavetas, gravações, partes a serem usinadas,
raios, pontos quentes, contrações entre outros, são aspectos técnicos a serem
observados no desenvolvimento. Sendo viável a fabricação da peça, inicia-se a
análise dimensional, onde é calculada a contração dimensional de todas as medidas
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da peça. Medidas de contração são as medidas da peça, acrescidos valores prédeterminados das contrações que ocorrem no processo, que são a somatória da
contração da cera, (entre 0,8% e 1,2% normalmente, dependendo da composição da
mesma) e as contrações das ligas metálicas (nos aços entre 1,5% a 2,5%, variando
conforme os elementos de liga). A análise de cálculos de contração é um item muito
importante a ser observado, pois conforme o tipo de cera utilizada será obtido um
valor diferente para a contração da mesma, resultando em um dimensional diferente
na peça. Assim, conforme apresentado por Bidwell (1997), iniciar a produção sem
confirmações dimensionais através de amostras, é uma prática temerária. Uma vez
definido a questão dimensional, é confeccionada a matriz, e o processo produtivo
torna-se uma seqüência que seguirá o fluxograma apresentado na Figura 1.

Figura 1 – Etapas do processo de fundição por cera perdida
Fonte: Moro e Auras (2007).
2.2 Controle de qualidade da cera: variação dimensional e defeitos da cera
Segundo Machado (2001), para o processo de fabricação de modelos em
cera para microfusão, a cera deve apresentar propriedades importantes como:
resistência, ponto de fusão, dureza, tenacidade, baixo teor de cinzas, viscosidade,
bom acabamento superficial, contração mínima, desmoldabilidade, estabilidade
dimensional, e compatibilidade com os materiais utilizados no revestimento.
2.2.1 Variação Dimensional
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Atualmente as empresas que se utilizam do processo de microfusão por
cera perdida procuram adequar suas formulações de cera para manter estáveis os
percentuais de contração, independente da variação de formulação da mesma. Isso
se justifica pelo fato de que as dimensões dos moldes existentes são mantidas, e
ceras com contração diferente produziriam peças com dimensional divergente do
esperado (VEDANA, 2000; BRUM, 2007).
Segundo estudos realizados por Vedana (2000) e Brum (2007) as mudança
em formulações, quando estudadas, também procuram alterar outras características,
como reciclabilidade, alteração de durezas, diminuição de rechupes, e ponto de
amolecimento, sendo os principais componentes das ceras, normalmente utilizadas
para a produção de modelos, as parafinas macro e micro cristalinas e o breu.
Definida a composição que atende as necessidades produtivas, conforme
Vedana (2000) é de extrema importância que os lotes fabricados sigam rigorosamente
o percentual indicado de cada um dos elementos formadores, para que não haja
alterações dimensionais nas peças, ou caso ocorram, que não venham a alterar de
forma significativa o dimensional final que foi definido.
No estudo de Machado (2001), verificou-se ainda que variações dimensionais
podem estar relacionadas também com as diferenças de temperatura da cera durante
a injeção, portanto as condições definidas para produção devem sempre serem
seguidas.
2.2.2 Defeitos da Cera
Uma não conformidade apresentada pela peça fundida caracteriza um defeito
de fundição (INVESTMENT CASTING INSTITUTE, 2003). A peça fundida pode
apresentar vários tipos de defeitos de fundição, desde o momento em que é injetada
em cera até chegar ao processo final de acabamento.
Por isso, é de extrema importância identificar o tipo de defeito e conhecer
a causa, para assim poder buscar soluções para a correção e eliminação do defeito.
Iremos dar ênfase aos defeitos originados no setor de cera, que são o objeto de estudo
deste trabalho. Identificar os defeitos no início do processo é muito importante, pois
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garante a qualidade da peça em estágio mais avançado de produção, evitando-se
assim o desperdício de tempo, matéria-prima e mão-de-obra.
A preparação adequada da cera antes da injeção elimina vários defeitos e ela
funciona melhor se estiver dentro de uma faixa de temperatura estreita. O controle
e a boa manipulação deste material resulta em uma economia de custos para a
empresa (ARQÜESO).
Conforme INVESTMENT CASTING INSTITUTE (2003) os defeitos
originados na cera, descrevendo suas possíveis causas e soluções estão dispostas
nas figuras 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.
Possíveis Causas de Não enchimento

Possíveis Soluções

1-Baixa pressão de injeção
2-Cera fria

1-Aumentar pressão de injeção.
2-Verificar pressão de injeção.
3-Abrir saídas de ar em pontos estratégicos; Verificar
se as saídas de ar estão bloqueadas com cera
4-Aumentar canal de injeção.
5-Limpar a ferramenta; Reduzir o uso de silicone.
6-Modificar plano de injeção.
7-Verificar se as saídas de ar estão bloqueadas com
cera.
8-Limpar o bico, se necessário trocar a cera.

3-Ar retido na cavidade
4-Canal de injeção muito pequeno
5-Excesso de silicone no molde
6-Canal de injeção no local errado
7-Ferramenta fria
8-Sujeira no bico da injetora

Figura 2 – Quadro de Causas e Soluções para o defeito de Não Enchimento
Fonte: Investment Casting Institute (2003).
Possíveis Causas de Superfície rugosa

Possíveis Soluções

1-Baixa pressão de injeção
2-Baixa temperatura da cera
3-Ferramenta fria
4-Cera contaminada

1-Ajustar pressão.
2-Ajustar temperatura.
3-Ajustar temperatura.
4-Filtrar a cera, verificar materiais.
5-Limpar a ferramenta e usar o mínimo de
desmoldante.
6-Limpar o bico de injeção.
7-Carregar a injetora.

5-Excesso de desmoldante
6-Cera fria no bico
7-Final da cera na injetora

Figura 3 – Quadro de Causas e Soluções para o defeito de Superfície Rugosa
Fonte: Investment Casting Institute (2003).
Possíveis Causas de Linhas de Fluxo
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1-Baixa pressão de injeção
2-Cera muito fria ou muito quente

1-Aumentar pressão de injeção.
2-Ajustar temperatura correta.
3-Limpar a ferramenta e usar o mínimo de
3-Excesso de silicone no molde
desmoldante.
4-Ajustar temperatura da ferramenta (ajuste
4-Ferramenta fria
da água de refrigeração).
5-Cera fria no bico ou bico entupido por sujeiras 5-Limpar o bico, eventualmente trocar a cera.

Figura 4 – Quadro de Causas e Soluções para o defeito de Linhas de Fluxo
Fonte: Investment Casting Institute (2003).
Possíveis Causas Cavitação – “Chupagem”

Possíveis Soluções

1-Cera inadequada
2-Baixa pressão de injeção
3-Temperatura da cera muito alta
4-Canal de injeção muito pequeno
5-Localização imprópria do canal de injeção

1-Verificar outro tipo de cera.
2-Aumentar pressão.
3-Verificar temperatura da cera.
4-Verificar canal de injeção.
5-O canal deve estar na área de maior volume.
6-Aumentar o ciclo de injeção.

6-Ciclo de injeção muito curto.

7-Usar insertos de cera fria na seção maior;
Modificar ferramenta para a seção volumosa
7-O modelo tem seções muito volumosas para o
ser oca; Colocar a peça em chapas planas de
tipo de injetora
metal resfriadas em água gelada ou gelo; Usar
insertos de metal.

Figura 5 – Quadro de Causas e Soluções para o defeito de Cavitação
Fonte: Investment Casting Institute (2003).
Possíveis Causas de Rebarbas
1-Pressão de injeção muito alta
2-Cera muito quente
3-Baixa pressão de fechamento da injetora
4-Ferramenta suja prejudicando o fechamento
5-Fechamento da injetora irregular

Possíveis Soluções
1-Diminuir pressão de injeção.
2-Ajustar temperatura da cera.
3-Aumentar pressão de fechamento.
4-Limpar a ferramenta.
5-Verificar injetora e localização da ferramenta
na mesa de fechamento.

Figura 6 – Quadro de Causas e Soluções para o defeito de Rebarbas
Fonte: Investment Casting Institute (2003).

Possíveis Causas de Bolhas de Ar
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1-Verificar processo de armazenamento e
carregamento de cera.
2-Ciclo de injeção muito curto
2-Aumentar o ciclo de injeção.
3-Cera contaminada com água
3-Verificar os pontos de contaminação
4-Injetora com defeito no sistema de vedação
4-Verificar vedação da injeção.
5-Cera muito quente
5-Acertar temperatura da cera.
6-Limpar a ferramenta e usar o mínimo de
6-Excesso de silicone
desmoldante.
7-Localização imprópria do canal de entrada de 7-Verificar a posição do canal (mínima
cera
turbulência).
8-Saídas de ar bloqueadas
8-Verificar saídas de ar e lavar ferramenta.
1-Cera colocada com ar dentro da injetora

Figura 7 – Quadro de Causas e Soluções para o defeito de Bolhas de Ar
Fonte: Investment Casting Institute (2003).
Possíveis Causas de Quebra durante injeção

Possíveis Soluções

1-Ciclo de injeção excessivo
2-Ferramenta muito fria

1-Ajustar o ciclo.
2-Ajustar temperatura.
3-Verificar possibilidade de colocar raios nos
cantos.
4-Recuperar ferramental.
5-Ajustar pressão.
6-Verificar o uso do desmoldante.
7-Verificar sistema de remoção, se necessário
colocar pinos extratores.
8-Verificar sistema de abertura. Colocar pinos
guias.

3-Cantos vivos nas peças.
4-Ferramenta amassada
5-Alta pressão de injeção
6-Falta de desmoldante ou uso inadequado
7-Remoção inadequada do modelo.
8-Abertura inadequada da ferramenta

Figura 8 – Quadro de Causas e Soluções para o defeito de Quebras durante a
Injeção
Fonte: Investment Casting Institute (2003).
Possíveis Causas de Distoção
1-Remoção imprópria do modelo.
2-Abertura imprópria da ferramenta
3-Ciclo de injeção muito curto
4-Cera ou ferramenta muito quentes
5-Temperatura ambiente imprópria do setor

Possíveis Soluções
1-Nunca use força para remover os modelos,
verifique a razão de não sair fácil.
2-Verifique a seqüência correta de abertura.
3-Aumentar o ciclo.
4-Ajustar temperatura.
5-Deixar temperatura do setor controlada
(máx. 26ºC).
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6-Criação de “vácuo” durante a remoção do 6-Verificar o uso de saídas de ar.
modelo
7-As condições de estocagem são
7-Armazenagem inadequada do modelo
muito críticas e devem ser estabelecidas.
8-Ferramenta sem polimento
8-Providenciar o polimento cas
“agarrando” na cera.

cavidades da ferramenta.

Figura 9 – Quadro de Causas e Soluções para o defeito de Distorção
Fonte: Investment Casting Institute (2003).
2.3 Melhorias de processo
As melhorias de processos podem ocorrer de duas formas: melhorando o
produto em si e melhorando os métodos de fabricação (SHINGO, 1996).
A melhoria de processos apoia-se no melhoramento das operações e de
como elas podem prevenir e corrigir falhas e na abordagem da gestão de qualidade
como agente que organiza o melhoramento do processo (SLACK et al., 2009).
O controle estatístico de processo é uma metodologia que permite monitorar
o processo e melhorar sua capacidade, além de auxiliar no controle de qualidade
durante o processo de fabricação (SLACK et al., 2009).
Na escolha de um método de controle de qualidade, primeiramente deve-se
definir o sistema de inspeção que atende melhor as necessidades de um determinado
processo. Em seguida, é necessário identificar um método poka-yoke que atenda as
funções da inspeção almejada, para depois poder desenvolver um dispositivo pokayoke (SHINGO, 1996).
Programas de melhoria contínua desenvolvem o pensamento coletivo
na busca por melhorias de processo e soluções de problemas, assegurando a
competitividade das empresas (GONZALEZ et al., 2011).
4 ESTUDO DE CASO
O trabalho descrito foi realizado na empresa Lupatech Mipel Filial,
localizada na cidade de Veranópolis (RS). Empresa do ramo metalúrgico que
atende apenas a demanda das empresas do grupo Lupatech, fornecendo 97% para
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o mercado nacional e 3% para o mercado internacional. O tamanho da organização
é de médio porte e atualmente conta com 120 colaboradores. A Lupatech Mipel
Filial está voltada à produção de peças em aço através do processo de microfusão
e centrifugação, fabricando componentes para válvulas de uso à vapor, água, gás e
indústria de petróleo.
Neste estudo foi dado ênfase no processo do setor de Cera, que trata-se do
local onde se inicia o processo de fabricação por microfusão, pois é neste primeiro
estágio que todas as peças produzidas devem seguir conforme as tolerâncias
dimensionais especificadas e com o acabamento superficial desejável para a
obtenção de um microfundido de qualidade.
Devido a cera utilizada já ser reciclada há bastante tempo, perde-se assim
algumas propriedades em virtude da queima dos componentes. A mesma vinha
conferindo as peças um aspecto visual ruim (defeitos como chupagem, linhas
de fluxo, bolhas, etc.) e certa instabilidade na contração dimensional, deixando
algumas medidas críticas fora do especificado. Diante desta situação, iniciou-se um
trabalho para avaliar as variáveis que influenciavam no controle de qualidade das
peças em cera.
Primeiramente, realizou-se um estudo sobre a variação dimensional devido
a variação da formulação da cera utilizada e depois foi feito um levantamento dos
defeitos e pesquisado suas possíveis causas e soluções. Com base nas informações
coletadas foram implantadas algumas melhorias no processo.
5 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
5.1 Verificação dimensional x formulação da cera
Para este estudo foram injetadas 13 amostras de corpos-de-prova (figura 10)
com diferentes variações dos elementos predominantes da cera (breu, a parafina
macrocristalina e a parafina microcristalina) e mais uma amostra com a cera
regularmente utilizada no processo que é composta aproximadamente de 49% de
breu, 23% de parafina macrocristalina, 17% de parafina microcristalina e 11% de
aditivos, conforme figura 11.
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Figura 10 – Corpos de Prova
Fonte: Elaborado pelos autores (2012).
Amostra

Composição
massa)

Amostra 1

(%

em

Amostra
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100% MA
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Amostra 7

50% MA e 50% BR
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Cera de Processo

Legenda:

MI = Parafina microcristalina MA = Parafina macrocristalina
BR = Breu

Figura 11 – Quadro de amostras e composições
Fonte: Elaborado pelos autores (2012).
Todas as amostras foram injetadas através de um molde de injeção metálico
confeccionado em aço SAE 1020 e uma máquina injetora IMARP (figura 12),
mantendo os mesmos parâmetros de temperatura, de 58 a 60 °C, pressão de injeção,
de 18 a 20 Bar, tempo de injeção de um minuto e vinte segundos e pressão de
fechamento de 5 toneladas.
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Figura 12 – Matriz de Injeção e Máquina de Injeção.
Fonte: Elaborado pelos autores (2012).
A análise dimensional realizada baseou-se na comparação da matriz
de injeção e das 14 amostras em cera com o objetivo de determinar a contração
dimensional das mesmas em relação ao dimensional da matriz padrão e entender
também a influência no dimensional das amostras proporcionada pelos elementos
que compõem a cera. Para obter dados mais confiáveis foram medidos três corposde-prova de cada amostra e feita uma média aritmética dos dados obtidos para cada
amostra.
Através dos resultados obtidos pode-se analisar que as composições de cera
que vem sendo utilizadas hoje apresentam-se muito próximas ao ideal para este
processo, além de que o breu é o elemento responsável por diminuir a variação
dimensional das misturas de cera, e que misturas com percentuais elevados de
parafina macrocristalina e microcristalina resultam em variações maiores quando
comparadas com misturas compostas por percentuais maiores de breu. Ainda
observou-se que, misturas compostas por mais de 50% de breu, menos de 50% de
parafina microcristalina e menos de 20% de parafina macrocristalina, proporcionam
peças com dimensional mais próximos aos da matriz padrão.
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5.2 Controle dimensional de medidas críticas
O teor de contração da cera e dos aços é uma característica muito importante
no processo de microfusão, devendo se manter sempre constante e estável ao longo
do tempo. Quando ocorre o desenvolvimento de uma peça, ao se projetar a matriz
de injeção, são realizadas correções dimensionais, para compensar as contrações da
cera e do aço. Embora a contração do aço carbono e do aço inox sejam distintas,
por questões econômicas utiliza-se a mesma matriz para a fabricação de peças
tanto em carbono quanto em inox. Devido a esta questão e ainda ao agravante da
cera apresentar certa instabilidade devido a reciclagem , surge o problema de não
se conseguir atender a algumas medidas críticas especificadas com tolerâncias
apertadas para o processo de microfusão.
Os desvios dimensionais eram mais evidentes na dimensão do face a face e
do diâmetro de passagem de corpos e tampas de válvulas bipartidas, assim foram
realizados vários testes variando os tempos de injeção, medindo as peças em cera
e depois comparando as mesmas em aço carbono e aço inox. Verificou-se então
que para peças em carbono (contraem menos) era necessário injetar as peças em
menos tempo do que eram injetadas as peças em inox (contraem mais), para que
quando fossem fundidas ficassem na medida dentro do especificado, pois até então
o tempo de injeção da peça em cera era o mesmo para os dois aços, e as peças em
inox ficavam conforme especificado no desenho e as em carbono sempre ficavam
maiores.
Para monitorar se as peças estavam ficando na medida especificada, foi
desenvolvido um calibrador de altura para calibrar 100% das peças (figura 13),
sendo liberadas no lote apenas as peças que passam no calibrador. Conforme o
aço a ser produzido, o calibrador é ajustado para atender a medida especificada
no desenho. Caso houver peças que já estão maiores em cera, as mesmas são
descartadas e novas peças devem ser injetadas.
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Figura 13 – Calibração da altura de uma peça em cera
Fonte: Elaborado pelos autores (2012).
Para solucionar o desvio dimensional no diâmetro de passagem dos corpos
e tampas, primeiramente foram substituídos os canais fixos por canais avulsos
colados na peça após a injeção, diminuindo assim a chupagem que se formava
na região dos canais de alimentação. Depois foi desenvolvido um gabarito passa
ou não passa para calibração do diâmetro de passagem nas peças em cera, após o
tempo de resfriamento das mesmas (figura 14). Quando o gabarito não passa na
peça a mesma é descartada e uma nova é injetada completando o lote, isto pois se
a mesma sair do setor de cera menor, também ficará menor após fundida em aço.
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Figura 14 – Gabaritando diâmetro de passagem de uma peça em cera
Fonte: Elaborado pelos autores (2012).
5.3 Defeitos em Cera
Durante os estudos realizados identificou-se que os colaboradores
apresentavam pouco conhecimento sobre os defeitos aparentes nos modelos
em cera e quais eram as causas e as possíveis soluções. Isto os levava a não ter
condições de produzir peças com a qualidade desejável, aumentando assim o refugo
e o retrabalho das peças em cera.
Perante esta situação, foi desenvolvido um treinamento para orientar os
colaboradores. Este treinamento aos colaboradores baseou-se na teoria do Atlas of
wax pattern defects, mostrando as possíveis causas e possíveis soluções dos defeitos
originados no processo de injeção de cera, a fim de que estivessem instruídos a
reconhecer os defeitos e saber como solucioná-los. Após este treinamento as
imagens das peças utilizadas no mesmo, foram montadas em um quadro no setor
(figura 15), para ilustrar os defeitos que as peças não podem apresentar e assim
auxiliar na inspeção. Também foi disponibilizado no setor, para consulta, um
polígrafo traduzido do Atlas of wax pattern defects.
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Figura 15 – Quadro de defeitos em peças em cera
Fonte: elaborado pelos autores (2012).
6 CONCLUSÃO
Com base nos estudos realizados pode-se concluir que a composição de cera
utilizada atualmente apresenta-se bastante estável para este processo, proporcionando
peças com dimensionais dentro de esperado levando em consideração a qualidade
exigida. É importante salientar que isto só é possível se todos os parâmetros do
processo forem rigorosamente seguidos na etapa de injeção da peça em cera para
futura fundição e transformação em aço carbono ou inox. Possíveis alterações
podem resultar em descarte das peças em cera e necessidade de injeção de novas em
substituição as descartadas, o que resulta em retrabalho e custos para o processo,
diminuindo rendimento e produtividade.
Ainda durante os estudos pode-se verificar que o breu, componente que se
encontra em maior proporção na composição da cera é o principal responsável pela
diminuição da variação dimensional das peças obtidas no processo de injeção, e que
as parafinas macrocristalina e microcristalina, são responsáveis pela estabilidade
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dimensional das peças tornando-as mais semelhante a matriz padrão, porém quando
utilizadas em elevadas concentrações apresentam efeito contrário.
As melhorias de processos efetuadas no setor de injeção de cera, com o
uso de dispositivos poka-yoke, geraram melhorias significativas no controle de
qualidade dimensional dos modelos em cera. Foi evidenciada uma redução nas
RNCs enviadas pelo cliente por problemas dimensionais.
Com o treinamento aos colaboradores, as falhas e defeitos que passavam
despercebidos muitas vezes por falta de informação e discernimento, agora são
analisadas criticamente, porém percebe-se ainda a necessidade de existir um
trabalho de melhoria contínua. Os retrabalhos nas peças em cera e o refugo de peças
com defeitos em cera também diminuíram consideravelmente.
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RESUMO
O presente estudo possui como tema central de pesquisa a relevância da inteligência emocional no
gerenciamento de projetos, abordando principalmente as teorias acerca da Inteligência Emocional
e sua aplicação ao Gerenciamento de Projetos. Este estudo aborda uma pesquisa baseada em dados
qualitativos através da pesquisa bibliográfica. Os principais autores estudados nesta pesquisa,
Goleman (1995) e Mersino (2009), debatem no que concerne à Inteligência Emocional, sendo
que este último realiza uma adaptação da obra de Goleman (1995) desenvolvendo um modelo
para gerentes de projetos. Como resultado do trabalho, observa-se que o gerente de projetos que
possuir aptidões de relacionamento interpessoal, desenvolver e conhecer técnicas relacionadas ao
comportamento humano como gestão de conflitos, comunicação oral e escrita, tomada de decisão,
obterá melhores resultados, facilitando a condução do projeto e consequentemente aumentando as
chances de sucesso.
Palavras-chave: Inteligência Emocional. Gerente de Projetos. Gerenciamento de Projetos.

1 INTRODUÇÃO
A crescente na gestão das organizações baseia-se na busca por resultados
eficazes, consistentes e de longo prazo, associados à maximização de resultados.
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Diante disto, as empresas voltam sua atenção para uma formatação da sua estrutura
organizacional. Nesta nova visão observa-se que ocorre a inserção de estruturas
orientadas a projetos nos organogramas. Lembrando que um projeto é “um esforço
temporário realizado para criar um produto ou serviço único” e que “possui início
e fim, definidos, utiliza recursos, é dirigido por pessoas e obedece a parâmetros de
custo, tempo e qualidade.” (DINSMORE, et al., 2005, p. 137).
Diante desta realidade, amplia-se o espaço dentro das organizações para os
profissionais de gerenciamento de projetos. Conforme Oliveira (2011) os Gerentes
de Projetos (GP) tendem a se tornar colaboradores estratégicos, sendo responsáveis
por garantir que objetivos de negócio sejam corretamente compreendidos e o
esforço do trabalho resultante atenda as expectativas da empresa. Diante disto,
entende-se que um gerenciamento de projetos eficaz demanda que o gerente possua
três características fundamentais:
1) Conhecimento […], 2) Desempenho […] e 3) Pessoal, refere-se ao
comportamento do gerente de projetos1 na execução do projeto ou de
alguma atividade relacionada. A efetividade pessoal abrange atitudes,
principais características de personalidade e liderança; a capacidade de
orientar a equipe do projeto ao mesmo tempo em que atinge objetivos e
equilibra as restrições do mesmo.” (PMI, 2008, p. 13).

Sendo as pessoas “a causa de tudo o que acontece em projetos [...] elas
coordenam, gerenciam, decidem, aprovam, resolvem problemas e executam todas
as atividades de suporte, obtendo êxito ou complicando um projeto.” Dinsmore et
al., (2005). Conforme os mesmos autores, observa-se que para atingir os objetivos
do projeto, o GP necessita atuar na mediação de conflitos de diversas naturezas,
principalmente comportamentais. Porém, para obter confiança e resultados
desejados é necessário conhecer e saber trabalhar com a sua equipe, para isto, o
Gerente de Projetos pode contar com a Inteligência Emocional, que pode ajudá-lo
a melhorar seu desempenho.
A consciência da importância do gerenciamento das pessoas envolvidas
no projeto e principalmente as vantagens da aplicação da inteligência emocional
observa-se por meio da afirmativa de Mersino (2009, p. 21) no qual chama a
1

O gerente de projetos é a pessoa designada pela organização executora para atingir os
objetivos do projeto. Guia PMBOK®
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atenção que a “gestão de projetos significa realizar tarefas por intermédio de outras
pessoas.” Desta forma, de acordo com Oliveira (2011, p.8):
a construção e manutenção de relacionamentos positivos é um dos
maiores desafios para o gerente de projetos ao gerenciar equipes multidisciplinares e temporárias, com profissionais de formação diferenciadas, onde as pessoas de etnias, culturas, valores e anseios diversos
devem trabalhar em conjunto para o sucesso do projeto.

Portanto, o objetivo deste artigo é apresentar as propostas teóricas acerca
da IE e relacionar sua importância no contexto dos trabalhos desenvolvidos em um
projeto. As informações coletadas são aplicáveis desde os processos de formação da
equipe de projetos até a manutenção destas equipes, maximizando o potencial dos
recursos humanos envolvidos.
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1 Gerenciamento de Recursos Humanos em Projetos conforme o PMBOK2
Todo projeto tem por objetivo entregas específicas, estas por sua vez visam
o alcance de objetivos de custo e desempenho, alinhado à estratégia da organização.
Deste modo, a fim de garantir as entregas dentro do prazo, respeitando o custo
e níveis de desempenho são fundamentais estabelecer um plano de ações. Neste
sentido, faz-se necessário que ao longo da execução dos projetos sejam garantidos
os mecanismos adequados para o gerenciamento, haja vista a extrema necessidade
de controle de processos.
Os mecanismos para o gerenciamento de projetos são descritos no Project
Management Body of Knowledge (PMBOK®). Trata-se de um padrão de Gerência
de Projetos desenvolvido pelo Project Management Institute (PMI). O Guia
PMBOK® é um documento formal que descreve normas, métodos, processos e
práticas estabelecidas. Amplamente utilizado e reconhecido pela comunidade de
gerenciamento de projetos, fornece diretrizes e boas práticas para a atividade de
gerenciamento de projetos.
O capítulo 9 deste guia diserta sobre o Gerenciamento dos Recursos
Humanos do Projeto, trazendo conceitos e aplicações consideradas essenciais ao
2
Project Management Body of Knowledge
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gerenciamento de projetos relacionado à gestão de pessoas. Em gerenciamento
de recursos humanos do projeto, estão inclusos os processos que organizam e
gerenciam a equipe de projeto. Esta equipe é composta de pessoas com papéis e
responsabilidades designadas para a conclusão do empreendimento, devendo ser
envolvidas desde o início das atividades, constituindo uma cultura de participação
dos membros da equipe, tendo como resultado um fator agregador de conhecimentos
para a equipe promovendo o estabelecimento mutuo de compromisso (OLIVEIRA,
2011).
Conforme o PMBOK®, os processos são distintos com interfaces definidas,
relacionados ao ciclo de vida do projeto. Especificamente, ao grupo de planejamento
(processo 9.1) e ao grupo de execução (processos 9.2, 9.3 e 9.4), e se integram ao
plano de gerenciamento do projeto, sobrepondo e interagindo de forma que não
podem ser completamente detalhadas no Guia PMBOK®. A Figura 1 apresenta a
visão geral dos processos de gerenciamento dos recursos humanos do projeto.
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Figura 1- Visão geral do gerenciamento dos recursos humanos do projeto.
Fonte: Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK®)
- Quarta Edição, 2008, p. 217

2.2.1 Processo 9.1 - Desenvolver o plano de recursos humanos
Resumidamente, o processo 9.1 - Desenvolver o plano de recursos humanos
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consiste em identificar e documentar papéis, responsabilidades, habilidades
necessárias e relações hierárquicas do projeto, criando um plano de gerenciamento
de pessoal. Oliveira (2011, p. 20) destaca:
Planejar os recursos humanos é encontrar pessoas com as competências
requeridas para a execução e êxito do projeto, de acordo com as necessidades identificadas, e estabelecer um relacionamento de atividades
com as pessoas selecionadas, construindo uma documentação coerente
que inclua a mobilização e liberação dos recursos humanos alocados,
envolvendo todos os aspectos considerados para a gestão da equipe,
como, treinamento, programa de reconhecimento e recompensas, conformidade, segurança e políticas de recursos humanos organizacionais.

2.2.2 Processo 9.2 - Mobilizar a equipe do projeto
O processo 9.2 - Mobilizar a equipe do projeto objetiva a confirmação da
disponibilidade dos recursos humanos com efetiva alocação da equipe do projeto
necessária para o trabalho a ser realizado. As equipes de gerenciamento de projetos
devem agir com eficácia, negociando e influenciando pessoas que se apresentam na
condição de fornecer os recursos humanos para o projeto (OLIVEIRA, 2011).
2.2.3 Processo 9.3 - Desenvolver a equipe do projeto
O processo 9.3 - Desenvolver a equipe do projeto resulta na melhoria
de competências, interação e ambiente global da equipe do projeto no intuito de
promover sua melhoria contínua (OLIVEIRA, 2011). Ainda conforme o mesmo
autor, neste processo, é essencial ao gerente de projetos, possuir habilidades para
identificar, construir, manter, motivar, liderar e inspirar os recursos humanos
membros das equipes do projeto culminando em um conjunto de pessoas de alto
desempenho para cumprir os objetivos do projeto.
Para que o desenvolvimento da equipe do projeto seja bem conduzido
pelo gerente de projetos o Guia PMBOK® introduziu em sua quarta edição uma
lista abrangente de algumas habilidades interpessoais mais relevantes usadas
no gerenciamento de projetos, a saber: liderança, desenvolvimento da equipe,
motivação, comunicação, influência, processo decisório, conhecimento político e
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cultural, e negociação.
2.2.4 Processo 9.4 - Gerenciar a equipe do projeto
O processo de gerenciar a equipe do projeto define como acompanhar
o desempenho de membros da equipe, fornecer feedback, resolver questões e
gerenciar mudanças para otimizar o desempenho do projeto (OLIVEIRA, 2011).
O gerenciamento de equipes requer uma combinação de habilidades, conforme
já mencionado anteriormente, sendo: comunicação, gerenciamento de conflitos,
negociação e liderança.
2.2 A inteligência emocional
Em 1990, os psicólogos, John Mayer e Peter Salovey formularam um conceito
denominado “Emotional Intelligence” citado anteriormente. Já a disseminação do
termo ocorreu em 1995, com o livro de Daniel Goleman, intitulado Emotional
Intelligence (Inteligência Emocional: a Teoria Revolucionária que Redefine o que é
Ser Inteligente) tornando-se um best-seller. Goleman sugeria: (1) que a inteligência
emocional pode ser mais importante que o quociente de inteligência (QI); e (2) que
você pode melhorar sua inteligência emocional (MERSINO, 2009).
Ressalta-se que a inteligência emocional não é um conceito novo, é já existe
há tempos, com várias denominações, conforme pode-se observar na Tabela 1:
Ano

Criador

Conceito relacionado com a Inteligência Emocional

1920

Thorndike

Inteligência Social

1935

Doll

Competência Social

1940

Wechsler

Inteligência Não Intelectual

1948

Leeper

Pensamento Emocional

1966

Leuner

Inteligência Emocional

1973

Sifneos

Alexitimia

1983

Gardner

Inteligências Pessoais

1983

Stenberg

Inteligências Práticas

1985

Bar-On

QE
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1989

Saarni

Competência Emocional

1990

Salovey & Marley

Inteligência Emocional

1994

Bagby & Taylor

TAS – Escala de Alexitimia de Toronto

1995

Goleman

Inteligência Emocional

1996

Dulewicz & Higgs

QI e QE

2001

Dann

Boa Saúde Emocional

Tabela 1 - Denominações da Inteligência Emocional e seus respectivos autores
(DANN, 2005)
Ocorre que, mesmo com abordagens ligeiramente diferentes, observa-se
um certo nível de concordância quanto à estrutura a ser utilizada para aplicar a
inteligência emocional. Verifica-se que as estruturas evoluíram nos anos que se
passaram desde que foram publicadas. Na Figura 2 está representada a estrutura
para aplicação de inteligência emocional publicada pelos psicólogos John Mayer
e Peter Salovey (1990). Nela destaca-se as áreas em que o trabalho de Goleman se
sobrepõe ao de Mayer e Sakovey.

Figura 2- Comparação entre antigas estruturas de inteligência emocional
Fonte: Mersino, pg. 31
A estrutura proposta por Goleman (2001) é composta por quatro quadrantes.
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Dois deles compreendem a competência pessoal ou foco no eu. Os outros dois
representam a competência social ou um foco nos outros . Goleman (2001, p. 66)
referencia os fundamentos da inteligência emocional propostos por John Mayer e
Peter Salovey. Estes autores dividiram a IE em cinco domínios. A (1) autoconsciência,
que é a capacidade de controlar sentimentos a cada momento é fundamental para
o discernimento emocional e para a auto compreensão. Estes são capazes de falar
abertamente sobre suas emoções ou com convicção das metas a que visam. Saber
(2) lidar com emoções, como sendo a capacidade de confortar-se, de livrar-se da
ansiedade, tristeza ou irritabilidade que incapacitam e as consequências resultantes
do fracasso nessa aptidão emocional básica. Ou seja, mantém o equilíbrio emocional
mesmo estando sob grande pressão ou durante uma crise. A capacidade de (3)
motivar-se, colocar as emoções a serviço de uma meta é essencial para centrar a
atenção, para a automotivação e o controle, e para a criatividade. Além destas, é
importante (4) reconhecer emoções nos outros, no caso, ter empatia. E por fim, mas
nem por isso menos importante, (5) lidar com os relacionamentos. Dominar a arte
de se relacionar é, em grande parte, a aptidão de lidar com as emoções dos outros.
Goleman (2001, p. 338) apud Oliveira (2011) adaptou o modelo proposto por
John Mayer e Peter Salovey, incorporando a importância da inteligência emocional
ao trabalho. Esta proposta também possui cinco dimensões. Para Goleman (2001),
o indivíduo saber o que está sentindo num determinado momento, realizar uma
avaliação realista de suas próprias capacidades e possuir uma sensação bem
fundamentada de autoconfiança, são características da dimensão de auto percepção
(dimensão 1). Quando o indivíduo sabe ser consciencioso e que lida com as próprias
emoções de forma que facilite a realização de suas tarefas, este possui aptidões de
auto regulação (dimensão 2).
Já quando um indivíduo utiliza suas preferências mais profundas para
impulsionar-se e guiar-se na direção de suas metas, possui iniciativa e proatividade
está agindo em prol de sua motivação (dimensão 3). O autor cita a empatia como uma
dimensão da IE. Goleman (1995) define a empatia (dimensão 4) como a capacidade
de pressentir o que as pessoas estão sentindo e ser capaz de assumir sua perspectiva.
Por fim, a última dimensão está relacionada às aptidões sociais (dimensão 5). Para o
autor, lidar bem com as emoções nos relacionamentos e ler com precisão situações
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e redes, interagir com facilidade, utilizar essas habilidades para liderar, negociar e
solucionar divergências, bem como para a cooperação e o trabalho em equipe, são
as características da desta dimensão. A figura 3 apresenta o relacionamento entre
as cinco dimensões da inteligência emocional e as 25 competências emocionais
relacionadas por Goleman (2011).
Figura
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Fonte: Adaptado de GOLEMAN, Daniel., 2001, p. 41/42
Para Goleman (2001), a inteligência emocional representa uma condição
essencial para liderança, principalmente nos níveis mais alto de uma empresa.
Sem ela, a pessoa pode ter treinamento insuperável, mente aguda e perspicaz e
uma infinidade de boas ideias, mas não se tornará um grande líder. Inteligência
emocional (IE) consiste em entender sua própria constituição emocional e a das
outras pessoas para direcioná-las no rumo certo para a o atingimento dos objetivos
da empresa. O mesmo autor ainda afirma que a inteligência emocional nos permite
dirigir de modo eficaz a nós mesmos e os nossos relacionamentos.
A IE consiste em quatro capacidades fundamentais, sendo elas a
Autoconsciência, a Autogerenciamento, a Consciência Social e a Habilidade Social.
Resumidamente, autoconsciência, que consiste em autoconsciência emocional,
auto-avaliação e autoconfiança, enquanto que o autogerenciamento compreende o
autocontrole, confiança, estado-consciente, adaptabilidade, orientação de proezas e
iniciativa. Já a consciência social destaca a empatia, a consciência organizacional e
a orientação de serviço. A habilidade social trata da liderança visionária, influência,
comunicação, mudança catalizadora, gestão de conflitos, construção de laços,
trabalho de equipe e colaboração. A Figura 4 apresenta a estrutura proposta por
Goleman (1995).
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Figura 4 - Estrutura
Fonte: Mersino, p. 31
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Algumas outras características da inteligência emocional: motivação,
percepção do que irá funcionar a longo prazo, capacidade de conseguir apoio
emocional para lidar com as emoções destrutivas e de fazer um planejamento de
longo alcance. Em qualquer esfera da organização, conforme Caruso et al. (2007,
p. 119) “as emoções têm regras, você pode aprendê-las e usar este conhecimento
para melhorar a compreensão das pessoas.” Ainda conforme o mesmo autor “[…] o
segredo é que você deve sair de sua própria mente e experiência pessoal – discernir
o que seria a experiência da outra pessoa – para ser um líder emocionalmente
inteligente.”
2.3 Inteligência emocional para a gestão de projetos
Até a publicação de Inteligência Emocional para Gerenciamento de Projetos,
de Anthony Mersino, percebe-se que não havia literatura voltada especificamente
para aplicação da Inteligência Emocional no gerenciamento de projetos, apesar de
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observada a sua importância. Mersino (2009) modificou e adaptou a estrutura inicial
proposta por Goleman apontando os pontos mais relevantes da IE para gerentes de
projetos.
Dinsmore e Neto (2008, p. 1), introduzem a questão da Inteligência Emocional
associada aos projetos. Segundo estes autores, a gestão de projetos no passado era
considerada uma tarefa exclusiva de profissionais de formação técnica, afeitos às
ferramentas, instrumentos e metodologias. Já a moderna gestão de projetos “requer
o aprendizado e uso de habilidades comportamentais políticas e psicológicas. Ser
técnico não é mais o bastante. Negociar, motivar, liderar e comunicar são algumas
das novas habilidades no gerenciamento de projetos.”
Kerzner (2005) apud Dinsmore e Neto (2008, p. 1), dissertam que no
passado o insucesso de um projeto estava associado principalmente a questões
como planejamento, cronograma e controle de custo. Atualmente, considera-se que
a maioria das falhas decorre mais dos fatores comportamentais do que dos fatores
quantitativos. O mesmo autor relaciona algumas questões como “baixa moral, fraco
trabalho em equipe, falta de comunicação efetiva, baixa motivação e trabalhar para
um gerente que não tem interesse em crescer, prazer pela saúde e bem estar da
equipe.” Além destes, os autores citam outros fatores associados ao gerenciamento
de projetos e pessoas: “conflitos, atrasos na programação, prioridades conflitantes,
interface com o cliente, recursos insuficientes, indecisão, aumento de custos,
especificações inadequadas e comunicação ineficaz.”
No que diz respeito à definição de Inteligência Emocional, toma-se por base
o proposto por Peter Salovey e John D. Mayer (1990) que afirma ser “a capacidade
de monitorar seus próprios sentimentos e emoções, e os dos outros; fazer distinção
entre eles e usar essa informação para orientar o pensamento e a ação de uma
pessoa.” Na perspectiva de gerenciamento de projetos, Mersino (2009) considera
a IE como “conhecer e administrar nossas próprias emoções e as dos outros para
melhorar o desempenho.” Ou seja, a IE permite tornar os projetos mais agradáveis,
previsíveis e bem-sucedidos.
Ainda segundo Mersino (2009) a Inteligência Emocional pode ajudar o GP
em diferentes momentos do projeto:
a) Desenvolver relacionamentos com os stakeholders3 que apoiem o
3
Pessoas e organizações, como clientes, patrocinadores, organizações executoras e o
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b)
c)
d)
e)

sucesso do projeto;
Antecipar e evitar esgotamentos emocionais;
Lidar com os membros difíceis da equipe e gerenciar conflitos;
Incrementar as informações emocionais para tomar decisões melhores;
Comunicar-se de modo mais eficaz;

f) Criar um ambiente de trabalho positivo e um alto moral na equipe;
g) Criar uma visualização de cenário para objetivos compartilhados no
projeto, com o intuito de atrair, inspirar e motivar a equipe do projeto.
Apesar da vital importância para os gerentes de projetos, a inteligência
emocional não é abordada pelo PMBOK® 4de maneira direta. O PMBOK® referese a habilidades interpessoais como áreas de especialização e não apenas como uma
área de conhecimento. Estas habilidades compreendem:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Comunicações eficazes;
Influência na organização;
Liderança;
Motivação;
Negociação e gerenciamento de conflitos;
Solução de problemas.

Resumidamente, podem-se citar três razões pela qual a inteligência emocional
é importante para os projetos. Primeiro, cada projeto é único. Segundo, os projetos
são temporários. As mudanças que ocorrem de um projeto para o outro (equipe,
patrocinadores, stakeholders) requerem que o GP avalie, entenda e administre as
emoções da equipe e dos stakeholders para construir relacionamentos, e isto é
preciso fazer a cada novo projeto iniciado. Terceiro, o GP possui poder e autoridade
limitados, ou seja, o GP não possui poder direto sobre os membros da equipe de
projeto. Isto requer que os gerentes de projetos desenvolvam estratégias mais
público, que estejam ativamente envolvidas no projeto ou cujos interesses possam ser afetados
de forma positiva ou negativa pela execução ou término do projeto. Elas podem também exercer
influência sobre o projeto e suas entregas. Guia PMBOK®
4
A Guide to the Project Management Body of Knowledge.
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sofisticadas para que os membros alcancem os resultados almejados (MERSINO,
2009).
Weisinger (2001) cita de maneira enfática quatro componentes que reúnem
aptidões que originam a Inteligência Emocional, sendo: a capacidade de perceber,
avaliar e expressar claramente uma emoção; a capacidade de gerar ou ter acesso
a sentimentos quando eles puderem facilitar a compreensão de si mesmo ou de
outrem; a capacidade de compreender as emoções e o conhecimento derivado delas;
e por último, a capacidade de controlar emoções, para promover o crescimento
emocional e intelectual. Por fim, o ambiente de trabalho deve possibilitar ao gerente
de projetos a “identificação e manutenção dos elementos essenciais da Inteligência
Emocional, como a crítica construtiva que é o controle de sentimentos negativos, em
especial coma a raiva, ira e inveja, que podem desarmonizar o ambiente tornando-o
contra producente” Capozzi (2010, p. 11).
2.3.1 Estrutura de inteligência emocional para a gestão de projetos
Por sua vez, Mersino (2009) modificou a estrutura proposta por Goleman,
extraindo os aspectos mais relevantes do modelo que se aplicam a projetos e GPs.
Mersino acrescentou ao seu modelo outras competências e fatores importantes. A
estrutura resultante é mostrada na Figura 5. Conforme o autor, esta estrutura foi
modificada especificamente para se concentrar nos conceitos mais relevantes da
inteligência emocional para GPs e mostrar a aplicação desses conceitos.
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Figura 5 - Estrutura de inteligência emocional para gestão de projetos.
Fonte: Inteligência Emocional, pg. 32. Anthony Mersino.
As principais alterações realizadas no modelo proposto por Mersino (2009)
são: as primeiras competências a serem dominadas na parte de baixo, para mostrar
uma progressão de baixo para cima. Também adicionou uma quinta categoria,
chamada de Liderança de Equipe, como um conjunto abrangente de competências
a serem dominadas depois dos quatro domínios da inteligência emocional. Além
disso, algumas competências perderam ênfase, incluindo autoconfiança e auto
avaliação. Outras competências foram totalmente excluídas a fim de permitir um
foco nas competências mais importantes para GPs. Elas incluem confiabilidade,
honestidade, adaptabilidade, orientação para realizações, iniciativa, orientação
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para o serviço, influência, catalisador de mudanças, construção de laços, trabalho
em equipe e colaboração. Mersino (2009) ainda acrescentou a competência de
consciência social ligada aos limites emocionais, e a competência de gestão de
relacionamentos ligada a dizer a verdade.
Assim, Mersino (2009) descreveu o que se caracteriza por uma estrutura
de inteligência emocional para a gestão de projetos, dividida em cinco domínios,
onde a autoconsciência significa entender a si mesmo e suas emoções. Envolve as
competências de autoconsciência emocional, auto avaliação acurada e autoconfiança.
Com base no entendimento emocional conquistado com a autoconsciência, utilizase o autogerenciamento para administrar e orientar o próprio estado emocional.
Trata-se da capacidade de controlar as emoções para que elas não nos dominem. A
consciência emocional ocorre quando expandimos nossa consciência para incluir as
emoções das pessoas à nossa volta.
O domínio da consciência social inclui empatia, consciência organizacional,
ver outras pessoas com clareza e limites emocionais. Empatia é uma habilidade
crítica para líderes de todos os tipos. Empatia é a capacidade de entender e se
relacionar aos sentimentos de outras pessoas, de se colocar no lugar dos outros. A
consciência organizacional é a capacidade de interpretar o contexto das emoções
em uma organização, incluindo regras e valores formais e informais que direcionam
cada organização.
A gestão de relacionamentos significa utilizar a consciência de nossas
próprias emoções e aquelas dos outros para construir relacionamentos sólidos, que
serão uteis em nossos projetos. O domínio de relacionamentos inclui as competências
de relacionamentos com stakeholders, desenvolver pessoas e dizer a verdade. Por
fim, a liderança da equipe concentra-se nas habilidades emocionais necessárias para
liderar equipes de projetos com eficácia. Isso inclui comunicações, gerenciamento
de conflitos e liderança inspiracional.
3 METODOLOGIA
Apresentados os objetivos deste trabalho de conclusão de curso e seu
alinhamento com os conceitos teóricos, neste capítulo apresenta-se a classificação da
217

Ensino & Mercado - Desafios da Educação

pesquisa, método e as técnicas de coleta e análise dos dados que foram empregados
a fim de obter o resultado proposto no problema de pesquisa apresentado.
Marconi e Lakatos (2008, p. 2) definem a finalidade da pesquisa como
“parte de um problema, de uma interrogação. Dessa maneira, ela vai responder
às necessidades de conhecimento de certo problema ou fenômeno.” Para tanto é
realizado um detalhamento das etapas de pesquisa e dos procedimentos adotados
para a aplicação do estudo, da coleta, do levantamento e da interpretação dos dados
obtidos, para assim, atingir os objetivos propostos neste estudo.
3.1 Método(s) de pesquisa
O presente estudo foi desenvolvido objetivando apresentar a relação de
inteligência emocional e o gerenciamento de projetos, principais autores que tratam
do assunto e estudos realizados acerca do tema. Para a realização deste estudo
utilizou-se a pesquisa do tipo exploratória.
Gil (2007, p. 19) descreve que a pesquisa Exploratória objetiva:
Proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses. Pode-se dizer que estas
pesquisas têm como objetivo principal o aprimoramento de ideias ou a
descoberta de intuições. Seu planejamento é, portanto, bastante flexível, de modo que possibilite a consideração dos mais variados aspectos
relativos ao fato estudado.

O procedimento adotado no trabalho foi a pesquisa bibliográfica. Para
Gil (2007), pesquisa bibliográfica é uma pesquisa realizada em materiais já
desenvolvidos, principalmente artigos científicos e livros. Este procedimento
permite ao investigador um campo maior de analise e também uma pesquisa de
maior qualidade. A pesquisa teve como objeto de estudo principal a documentação
encontrada em livros, artigos e manuais sobre o assunto. Para atingir os objetivos
deste projeto, a coleta de dados foi a documental.
Marconi e Lakatos (2008, p. 50) ao comentar este tipo de coleta de dados
chamam a atenção especial os documentos geralmente utilizados: “Para que o
investigador não se perca na “floresta” das coisas escritas, deve iniciar seu estudo
218

PROCESSOS EMPRESARIAIS

com a definição clara dos objetivos, para poder julgar que tipo de documentação
será adequada às suas finalidades.” Para tanto é realizado um detalhamento das
etapas de pesquisa e dos procedimentos adotados para a aplicação do estudo, da
coleta, do levantamento e da interpretação dos dados obtidos, para assim, atingir os
objetivos propostos neste estudo.
Quanto à abordagem do problema, foi utilizada a pesquisa qualitativa.
Roesch (1999, p.154), esclarece que “a pesquisa qualitativa é apropriada para a
avaliação formativa, quando se trata de melhorar a efetividade de um programa
ou plano”. Já a pesquisa quantitativa significa transformar opiniões e informações
em números para possibilitar a classificação e análise. Exige o uso de recursos e de
técnicas estatísticas.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Partindo do exposto, o gerenciamento de projetos requer do Gerente de
Projetos habilidades que vão além do conhecimento técnico e capacitação. Percebese que para ser um profissional de projetos de sucesso é essencial desenvolver a
Inteligência Emocional. Diante disso, conforme a prerrogativa de Mersino (2009)
vale ressaltar que “quanto mais complexo o projeto, mais significativas tornam-se
suas habilidades interpessoais para atingir um resultado de sucesso.”
Kerzner (2005) apud Dinsmore e et al. (2008) associa a maioria das falhas
em projetos a fatores comportamentais, muito mais do que dos fatores quantitativos
(entregas atrasadas ou não realizadas, custos não previstos, falhas de definição de
escopo ou execução). Relacionou algumas questões como fatores originadores de
falhas, incluindo: baixa moral, fraco trabalho em equipe, falta de comunicação
efetiva, baixa motivação e trabalhar para um gerente de projetos que não tem
interesse em crescer e que preze pela saúde e bem estar da equipe.
Por isso, o gerente de projetos que possuir aptidões de relacionamento
interpessoal, conhecer técnicas relacionadas ao comportamento humano (gestão
de conflitos, comunicação oral e escrita e tomada de decisão), obterá melhores
resultados, facilitando a condução do projeto e consequentemente aumentará
as chances de sucesso. Torna-se fundamental ao GP desenvolver as áreas de
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competência citadas por Mersino (2009): autoconsciência, autogerenciamento,
consciência social, gestão de relacionamentos e liderança de equipe. Outros fatores
associados às habilidades de IE e ligados a rotina do gerente de projetos, porém não
menos importantes, estão relacionados ao trabalho juntamente aos stakeholders,
perceber e colaborar com as atividades.
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RESUMO
Este artigo utiliza-se das ferramentas do Sistema Toyota de Produção para solucionar um dos
problemas existentes dentro do ambiente industrial, o tempo que não agrega valor ao produto,
conhecido como perda. A utilização de uma metodologia, conhecida como Mapeamento de Fluxo
de Valor (MFV), identifica as perdas existentes no processo. As ferramentas como: Kanban, Kaizen,
5W1H e Autonomação são aplicadas na solução deste problema. Como principal objetivo deste
artigo, pretende-se definir uma nova proposta de trabalho, a qual irá demonstrar uma redução
significativa no tempo de montagem total do produto em análise. A metodologia de estudo de caso,
com natureza exploratória de observação, utilizando dados quantitativos descritivos, com bases
documentais é utilizada neste artigo.
Palavras-chaves: Kanban; Perdas; Sistema Toyota de Produção; Mapeamento Fluxo de Valor.
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1

INTRODUÇÃO

A otimização do processo de fabricação em um mundo globalizado, onde
inclui-se principalmente a indústria japonesa, com suas diversas e reconhecidas
metodologias, exigem das empresas nacionais níveis elevado de competitividade,
fazer mais com menos. Eliminar os desperdícios aumentando a produtividade
marcou o inicio do atual Sistema Toyota de Produção conhecida também como
Produção Enxuta (OHNO, 1997). Para Ghinato, 1996, além de sustentável foi o
sistema mais competitivo da indústria automobilística do mundo.
Neste processo surge o conceito de perdas, para Ohno e Shingo significa
tudo o que não agrega valor no processo, esses são encontrados em superproduções,
esperas, transportes, processamentos, estoques, movimentos ou defeitos. A
compreensão da agregação de valor pode ser visivelmente identificada através
de um Mapeamento do Fluxo de Valor (MFV), gerando mapas em momentos
diferentes: primeiro do estado atual, seguido posteriormente pelo estado após as
melhorias propostas.
O estudo pretende identificar perdas que impactam na produtividade da
linha de montagem, utilizando-se de ferramentas que são encontradas dentro da
metodologia do Lean Manufacturing, onde será definindo uma proposta para
a melhoria, e o plano para a sua implementação. Para tal, faz-se necessário o
entendimento de autores sobre o assunto, definir uma única linha de montagem
para o estudo, que neste caso, será analisado a linha da carreta modelo 80 cilindros
da Empresa Distribuidora Brasil.
Este artigo tem por metodologia o estudo de caso, através de dados
quantitativos, com natureza exploratória de observação. Propõe ainda uma sucinta
revisão bibliografia sobre os principais conceitos da Produção Enxuta, estratégia
de coleta de dados adotada, limitações da pesquisa, apresentação e cenário atual do
processo utilizado na montagem com a utilização da ferramenta MFV, proposta do
processo futuro, analises das melhorias com plano de ação para sua implementação,
considerações finais e proposta de possíveis oportunidades de estudos futuros.
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2

REVISÃO DA LITERATURA

2.1

Mentalidade Enxuta (Lean Thinking)

O conceito lean chega com perspectiva profissional de realizar o que mais
importa eliminando tudo aquilo que não exerce importância no processo produtivo.
Isso através da aplicação sistemática do sistema da Toyota com objetivo de remover
tudo aquilo que bloqueia o caminho para alcançar o ideal.
A cultura genchigenbutsu, que significa observar atentamente a situação
real, promove o desenvolvimento de seus próprios líderes, habilidades aprendidas
em longo prazo, valorizando pessoas e gerando crescimento contínuo. A Toyota
desenvolveu um excelente equilíbrio entre o trabalho individual de equipe, entre
a excelência individual e eficiência da equipe. Anos são gastos na preparação
cuidadosa de cada indivíduo para desenvolver um profundo conhecimento técnico,
uma ampla gama de habilidades e um grande entendimento da filosofia Toyota que
diz sobre a importância do individuo no Sistema Toyota.
2.2 Solução de problemas
Ainda dentro da cultura genchigenbutsu, surge o termo “Gemba”
que refere-se ao verdadeiro lugar. Segundo Ohno, é necessário repetir cinco vezes
“por que” para cada situação, lembrando que isto deve ocorrer “in loco”, a fim de
compreender as causas subjacentes relatando o que se vê.
A sistemática desenvolvida por Ohno, “Por quê cinco vezes”,
persegue a causa principal do problema; já Shingo (1996), complementa está
sistemática sugerindo a metodologia 5W1H, definida da seguinte forma: O Quê
(What), Quem (Who), Quando (When), Onde (Where), Por Quê (Why), Como
(How).
O Modelo Toyota inclui o importante processo de nemawashi, tomar
decisões lentamente por consenso, considerando completamente todas as opções,
implementá-las com rapidez; toda comunicação é visualizada em uma folha de
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papel, denominada de relatório A3, onde está o processo de solução de problemas
da Toyota, que se baseia no Ciclo Deming, a solução de problemas deve incluir
todos os elementos de planejamento, execução, verificação e ação (PDCA). Para
o Sistema Toyota de Produção, o processo de solução de problemas envolve cinco
etapas: percepção inicial, esclarecimento, localização, porquês, solução, avaliação
e padronização; objetivando processos que quase não exijam estoques, base do
conhecimento da organização desenvolvendo equipes estáveis, “hansei”, reflexão
em atividades chaves e a melhoria contínua (Kaizen).
2.3 As sete grandes perdas
No livro “O Sistema Toyota de Produção”, Shingo (1996), comenta
que o sistema é tão poderoso ao ponto de extrair água torcendo toalha seca,
qualquer atividade que não contribui para operações como: espera, acumulação de
peças, semi processamento, passagem de materiais de mão em mão, etc., devem ser
eliminados.
Ohno e Shingo, propõem a existência de sete grandes classes de
perdas, que não agregam valor ao processo, conforme tabela abaixo.
Tabela 01 – Tipos de Perdas
Tipo Perda

Significado

1 Superprodução Produção realizada excedente à demanda, esta pode ser perdas por produzir demais ou por produção antecipada.
2

Espera

3

Transporte

Tempo sem trabalho, gerado devido gargalos, esperas, falta, atrasos de processamento, origina-se de um intervalo de tempo
onde não haja processo ou operação sendo este homem ou máquina.
Movimentações desnecessárias realizadas entre processo ou por longas distâncias devem ser encaradas como uma das
prioridades no esforço de redução de custo.

4 Processamento Defeitos e qualidades superiores a necessidade.
5

Estoque

6

Movimento

7

Defeitos

Excesso de estoque gerado por longos lead times, obsolescências, produtos danificados, desbalanceamento de produção,
atrasos e setup.
Movimentos inúteis dos funcionários, caminhar também é perda.
Produção de produtos não conformes ou retrabalhos realizados, descartar, substituir e inspecionar são perdas, esta perda é
considerada a mais comum e visível.

Fonte: Autor.
Ohno considera a superprodução a principal perda, pois gera a
maioria dos outros tipos. Na visão de Liker (2005), existe um oitavo tipo de perda,
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apresentado como:
Criatividade dos Funcionários: tempos perdidos com ideias, habilidades,
melhorias e oportunidades de aprendizado por não envolver ou ouvir seus
funcionários.
2.4 Filosofia Toyota
Para Sharma (2003), existem três componentes básicos do Sistema Toyota
de Produção:
1. Just-in-Time – melhorar o serviço oferecido ao cliente, reduzir o prazo de
entrega, aumentar a utilização do recurso crítico e eliminar o desperdício do sistema
que podem ser: mão-de-obra, matéria prima, equipamentos e espaço.
2. Jidoka – proporcionar autonomia ao processo, o processo deve parar
automaticamente ao primeiro sinal de defeito ou anomalia. Tal conceito foi
disseminado na Toyota Motor Company Ltda. por Ohno. (GUINATO, 1996).
3. Nivelamento de Produção – algoritmos de produção para proteger a
manufatura das flutuações diárias de demanda do cliente, com satisfação do mesmo.
Fujio Cho, discípulo de Ohno, desenvolveu uma representação em formato
de casa para simplificar o Sistema Toyota de Produção, conforme Figura 01.

Menor qualidade - menor custo - Menor lead time - Mais segurança - Moral alto
através da redução do fluxo de produção pela eliminação das perdas.
Just-in-time
Pessoas e equipe de trabalho
Autonomação
Peças certa, quantidade
* Seleção
* Ringi de decisão
(Qualidade no setor)
certa, tempo certo
* Metas comuns

* Treinamento

* Planejamento (takt time)
* Fluxo contínuo

* Paradas automáticas
Melhoria contínua

* Sistema puxado
* Troca rápida
* Logística integrada

Tornar os problemas visíveis

* Andon
* Separação pessoa -máquina

Redução das perdas
* Genchi genbutsu

* Visão de perdas

* Solução de
problema
Produção nivelada (heijunka)

* 5 porquês

* Verificação de erro
* Controle qualidade no setor
* Solução na origem dos
problemas (5 porquês)

Processos estáveis e padronizados
Gerenciamento visual
Filosofia do Modelo Toyota

Figura 1 - Sistema Toyota de Produção.
Fonte: LIKER (2005, p. 51).
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2.4.1. Mapeamento Fluxo de Valor (MFV)
Shook e Rother (2003) comentam que Mapear o Fluxo de Valor é percorrer o
caminho de todo o processo de transformação de material e informação do produto,
verificando o que é essencial a sua transformação. Os mesmos recomendam que é
necessário realizar um mapa do processo que compreenda porta a porta da empresa,
ou seja, um mapa completo. Além da empresa atual também podem envolver outras
empresas da cadeia de suprimentos, tornando-se um fluxo de grande extensão.
O Mapeamento do Fluxo de Valor (MFV), é uma ferramenta que representa
visivelmente o fluxo de materiais e informações na cadeia produtiva, auxiliando a
compreensão da agregação de valor, este mapa deve ser realizado em dois momentos
diferentes, tendo assim o estado atual e o futuro.
As principais vantagens do MFV, segundo Shook e Rother (2003), são:
a) ajudar na visualização e compreensão do processo como um todo, e não
simplesmente os processos individuais;
b) ajudar a identificar além dos desperdícios, sua fonte geradora no fluxo
de valor;
c) fornecer uma linguagem simples e fácil para tratar dos processos;
d) facilitar a tomada de decisão;
e) associar os conceitos e técnicas do Lean Manufacturing, evitando a
implementação de ferramentas isoladas;
f) formar a base para o plano de implementação da mentalidade enxuta;
g) apresentar uma relação entre fluxo de informação e materiais;
h) representar em detalhe o caminho da unidade produtiva para operar em
um fluxo de agregação de valor.
As etapas para o mapeamento do fluxo de valor, compreendem:
1° Etapa: selecionar uma família de produtos, composta de um grupo
de produtos que passam por processos semelhantes;
2° Etapa: desenhar o estado atual e o futuro, a partir de coleta de
dados na manufatura. Nesta etapa durante o mapeamento do estado atual surgem
ideias sobre o estado futuro, indicando que o estado atual e futuro se sobrepõem
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nesta etapa;
3° Etapa: elaboração do plano de ação para implementação do estado
futuro, isto deverá ser descrito em uma página.
No momento em que o estado futuro torna-se uma realidade, um
novo mapa futuro deverá ser montado; caracterizando a melhoria continua do
processo.
2.4.2. Just-in-time (J.I.T.)
A expressão do inglês, Just-in-time, foi adotada pelos japoneses oriunda da
indústria naval, com objetivo de ter todas as peças ao lado das linhas de montagem
no momento exato de sua utilização. É o mais discutido e estudado elemento
da moderna administração industrial, uma verdadeira revolução e mudança de
paradigmas. (GHINATO, 1996).
O Just-in-time é a característica proeminente do Sistema Toyota de Produção,
uma estratégia para atingir a produção sem estoque ou estoque zero. (SHINGO,
1996).
O controle e programação da produção deverão enviar a solicitação de
produção de peças ou componentes, exatamente na quantidade requerida, apenas
quando necessário e não antes disso. Shingo (1996) identifica sete princípios para
reduzir o ciclo de produção:
1° Reduzir esperas do processo: a espera do processo ocorre quando um lote
inteiro está esperando para ser processado, nos casos mais extremos pode ocasionar
uma redução de até 60% no tempo total de produção;
2° Reduzir as esperas do lote: a eliminação das esperas do processo através
de balanceamento e sincronia de quantidades, pode reduzir o ciclo do produto em
até 80%;
3° Redução do tempo e produção: utilização de fluxos de peças unitárias
para dez processos em sequência, por exemplo, reduz o ciclo de produção para 10%
do anterior;
4° Empregar layout, formação de linha e o sistema de controle total
do trabalho: produção com fluxo contínuo unitário requer balanceamento das
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quantidades, por serem lotes pequenos e sincronização entre processos, aumentam o
número de operações sendo necessário alteração de layout ou utilização de correias
transportadoras;
5° Sincronizar operações e absorver desvios: estabelecer operações-padrão
para minimizar as perdas devido ao desequilíbrio;
6° Determinação do tempo de fabricação unitário: tempo necessário para
produção de uma peça de produto, pode ser o tempo total divido pela quantidade
de produção;
7° Garantir o fluxo de produto entre processos: a Toyota desenvolveu um
sistema de entregas mistas contínuas e frequentes de pequenos lotes.
Nem sempre é possível obter a produção em menor tempo que o prazo de
entrega, para estes casos o controle é obtido por meio do sistema kanban. (OHNO,
1997).
2.4.3. Kanban
Sistema de puxar “Pull System” baseia-se em um sistema de gestão
visual, com intenção de interromper a operação tão logo ocorra uma anomalia, o
mais conhecido é o sistema Kanban. Este sistema foi desenvolvido por Taiichi
Ohno, através de uma analogia utilizada no supermercado americano.
Segundo Shingo (1996), o Kanban possui características particulares
que também são evidentes no supermercado:
- os consumidores escolhem diretamente as mercadorias e compram
as suas favoritas;
- o trabalho dos empregados é menor, pois os próprios consumidores
levam a mercadoria;
- reabastecimentos repõem somente o que foi vendido;
- permitem baixar os preços, as vendas sobem e os lucros crescem.
Seu foco principal são rótulos e etiquetas que atendem a indicação
de: identificação, instrução da tarefa e transferências; todas com a importância de
regular o fluxo de itens mantendo o estoque mínimo e proporcionando um controle
visual do que está sendo produzido. Shingo (1996), afirma que o sistema pode ser
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aplicado em empresas com produção de projeto não repetitivo, onde os pedidos são
imprevisíveis.
2.4.4. Kaizen
Kaizen é uma equipe multifuncional composta de profissionais de vários
setores, desafiada por metas agressivas em um intervalo de uma semana.
1º dia: aprender fundamentos da manufatura enxuta, visão geral dos
conceitos básicos, estratégias baseadas no tempo e na transformação Lean Sigma,
onde se incorpora todas as melhores práticas do Sistema Toyota de Produção;
2º dia: treinamento e instruções para visita à fábrica, normalmente feita no
período da tarde, com o intuito de analisar fluxos produtivos e realizar comparações
com o ritmo de linha e tempos de ciclos;
3º dia: argumentar e compartilhar soluções, havendo um período para novas
observações;
4º dia: a inovação, verificar as novas melhorias e realizar suas devidas
cronometragens;
5º dia: finalizar toda documentação de trabalho padrão e a preparação
do roteiro com a sequência da apresentação, para alguns a tarefa mais difícil é a
mensagem aos dirigentes e mestres Kaizen.
2.4.5. Fluxo Contínuo
Baseado no conceito enxuto, criar fluxo contínuo, revela que os processos
administrativos têm 90% de perdas (muda) e somente 10% de trabalho com
agregação de valores. (LIKER, 2005).
O fluxo contínuo ou a sincronização da produção refere-se ao processo de
dar ritmo ao fluxo de material entre as células ou outras operações.

2.4.6. Autonomação (Jidoka)
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A invenção de Sakichi Toyoda aplicado as máquinas da Toyota
Motor Company, em 1901, com a invenção do tear auto ativado originou-se o
conceito da “autonomação” ou “Jidoka”, onde a máquina é dotada de inteligência
e toque humano. Surgem também neste momento um sistema de informação visual
conhecida como “Andon”, painel luminoso fixado em posições visíveis em cada
linha, dotado de luzes que indicam imediatamente a supervisão o status da linha de
montagem. (GHINATO, 1996).
Para Shingo (1996), o Sistema Toyota de Produção possui duas
características básicas: produção com estoque zero e reduções de custo de mãode-obra. À Automação é um dos meios para reduções de custo com mão-de-obra,
já que muitas funções executadas manualmente pelo homem foram transferidas
para as máquinas. Tais funções podem ser vistas como: alimentação de matérias e
estocagem de produtos, fixação e remoção de peças em equipamentos, fornecimento
de óleos de corte ou remoção de cavacos, etc.
Ghinato (1996), defini seis estágios para transferir atividades manuais do
homem para máquina:
1° Operação e trabalho normal: o homem usa as mãos e ferramentas
manuais para dar forma aos produtos;
2° Alimentação manual de processamento automático: o homem
fixa e remove a peça da máquina, aciona o funcionamento da máquina e alimenta
a ferramenta com o material a ser processado, a máquina executa somente o
processamento;
3° Alimentação e processamento automático: o homem fixa e
remove a peça da máquina, aciona o funcionamento da máquina, a máquina executa
a alimentação e processamento subsequente, a detecção de condições anormais é
realizada pelo homem;
4° Semi-automação: instalação, remoção, alimentação e
processamento automático, somente a detecção de condições anormais são
realizadas pelo trabalhador;
5° Automação do processamento e da detecção de anormalidades:
a intervenção humana é requerida somente para a correção das anormalidades
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detectadas pela máquina, este é o estagio de “pré-automação” ou “ autonomação”;
6° Automação do processamento, detecção e correção de
anormalidades: operações, processamento, detecções e correções de anormalidades
são executadas pela própria máquina, este estágio é conhecido como “plena
automação”.
Em resumo, a autonomação consiste em facultar ao operador ou a
máquina a autonomia de parar o processamento sempre que for detectada qualquer
anormalidade, surge o conceito de multifuncionalidade, que proporciona aumento
de eficiência e maior flexibilidade no arranjo dos recursos humanos.
2.4.7. Nivelamento da produção (HeijunkaI)
Nivelar a produção é igualar a quantidade de material em relação ao tempo,
permitindo que a produção atenda a necessidade dos clientes sem geração de
estoques excedentes, anda junto com o conceito de just-in-time. (BLACK, 1998).
No posto de vista da Toyota, Liker (2005), menciona a existência dos três
M’s:
1° Muda: nenhuma agregação de valor; trata-se de atividades supérfluas
que aumentam o lead time, causando movimentações extras para se obter peças ou
ferramentas;
2°Muri: sobrecarga de pessoas ou equipamentos; significa colocar uma
máquina ou pessoa além de seus limites naturais, sobrecargas de pessoas causam
problemas de segurança e qualidade, já sobrecargas de equipamento causam
interrupções e defeitos;
3°Mura: desnivelamento; em sistema de produção normal, podem existir
pessoas ou máquinas a mais que o trabalho, isto resulta em programas de produção
irregulares ou flutuantes. O desnivelamento da produção faz-se necessário ter a mão
equipamentos, materiais e pessoas para o mais alto nível de produção, mesmo que
a exigência seja menor.
Ghinato (2000) defende a ideia que a base formada pelo Heijunka, são
operações padronizadas e o kaizen (melhoria continua). A padronização das
operações busca a redução de perdas e o máximo aproveitamento da produtividade,
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identificando os elementos de trabalho que agregam valor no processo produtivo.
Os componentes da operação padronizada são: takt time, rotina padrão de operações
e quantidade padrão de inventário de processamento.
-Takt time: é definido partindo da demanda do mercado x tempo disponível
de produção, ou seja, define o ritmo de produção, de quanto em quanto tempo, tem-
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Takt Time
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Heijunka
Kaizen
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Processamento

se a necessidade de uma nova unidade para o atendimento a demanda do mercado.
- Rotina padrão de operação: conjunto de operações executadas em uma
sequência pré-determinada;
- Quantidade padrão de inventario de processamento: quantidade mínimo
necessário para manter o fluxo constante e o nivelamento de produção;
No Artigo Lean (2011), tem-se um resumo das metodologias aplicadas
na minimização das sete perdas do Sistema Toyota de Produção, (Figura 02).

X
X
X
X
X
X

Figura 2 - Perdas de Produção X Metodologias.
Fonte: Artigo Lean (2011).
3
METODOLOGIA
Nesta pesquisa foi utilizada a metodologia de estudo de caso, com natureza
exploratória de observação, quantitativa descritiva e análise documental. Por
estudo de caso, entende-se pela caracterização de um estudo profundo e exaustivo
a respeito de um ou de poucos objetos, de maneira a permitir o seu conhecimento
amplo e detalhado. (GIL, 2002).
Natureza exploratória de observação, necessária quando o pesquisador
responsável pela decisão dispõe de muito pouca informação, planos que não tem
intenção de testar hipóteses específicas de pesquisa, objetivo de descobrir novas
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necessidades. (LAKATOS, 2007).
A pesquisa quantitativa descritiva consiste em uma investigação de pesquisa
empírica cuja finalidade é o delineamento ou análise das características de fatos ou
fenômenos, avaliação de programas ou isolamento de variáveis principais ou chave,
utilizando técnicas como entrevistas, questionário, formulário, etc. e empregam
procedimentos de amostragem. Na pesquisa documental são utilizados materiais
que não receberam ainda tratamentos analíticos, podem ser reelaborados de acordo
com os objetivos da pesquisa. (GIL, 2002).
3.1 Estratégia de coleta de dados
No atual processo da empresa não tem-se controle sobre suas atividades,
tais como: roteiros padrões, cronometragens ou planilhas de controle de tempos;
os quais poderiam auxiliar na montagem do mapa de fluxo de valores, devido isto,
optou-se em montar um formulário o qual será utilizado para relatar o real processo
de fabricação, contendo: números de operadores envolvidos na atividade, descrição
da operação, tempo necessário e distancia percorrida. (Figura 03).

Figura 03 - Formulário Coleta de Dados.
Fonte: Autor.
Devido ao longo tempo necessário para realizar várias amostragens, pois o
lead time atual gira em média 15 dias, para o produto semi-reboque 80 cilindros,
será realizado duas amostragens, tendo os seguintes critérios:
- para cada amostragem será utilizado duplas diferentes para confecção do
produto;
- coleta do formulário preenchido será realizada diariamente, esclarecendo
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duvidas em suas anotações;
- serão coletados somente os tempos necessários à confecção do produto,
não serão coletados tempos de paradas, porém tempos de deslocamento deverão ser
relatados;
- não haverá influência externa na sequência das operações realizadas, as
duplas definem a melhor sequência que encontrarem como ideal;
- e por fim, todas as operações deverão ser escritas a mão, conforme
entendimento do montador;
Com isto iniciou as coletas de dados, tendo em vista um tempo estimado de
30 dias para conclusão dos relatos, após inicia-se as análises.
Nesta não será considerado o processo anterior a linha de produção, tais como
almoxarifado, suprimentos e programação de produção, decisão tomado devido o
tempo disponível para realizar o mapeamento; isto não irá afetar o trabalho, pois
seus links de informações com estes departamentos serão identificados neste mapa.
4

RESULTADO E/OU DISCUSSÕES

4.1 Apresentação da empresa
A pesquisa foi realizada em uma empresa multinacional do ramo de serviços
com ramificação na área da indústria metal mecânica. Com sede em Caxias do
Sul – RS, atuando desde a fabricação dos equipamentos, consultoria técnica para a
elaboração do projeto de acordo com as normas, comissionamento e startup, bem
como pós-venda e assistência técnica 24 horas, na distribuição de energia limpa
(Gás Natural). Com mais de 10 anos de experiência e autorizada pela ANP, Agencia
Nacional do Petróleo, é pioneira no Brasil na tecnologia de GNC – Gás Natural
Comprimido. Por questões da própria empresa, foi definido em não divulgar seu
nome real, para isto será utilizado o nome fictício de Empresa Distribuidora Brasil.
Com o atual arranjo físico posicional, produtos a serem transformados ficam
parados, não propiciando um fluxo continuo, os montadores acabam se deslocando
até o produto, misturando as atividades, assim as etapas do processo não ficam bem
claras e visualmente entendidas. Abaixo na Figura 04, tem-se o atual layout da área
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de produção da empresa, as flechas indicam o fluxo dos processos de produção
realizados para o produto em análise, observa-se que não há fluxo contínuo.

Figura 04 - Layout Atual Produção.
Fonte: Autor.
4.2

Mapeamento fluxo valor estado atual

4.2.1. Análise amostragem
Tendo os registros das atividades concluídos, foram necessárias a
consolidação das informações obtidas no Formulário Coleta de Dados, estas
informações foram repassadas para planilha eletrônica (Excel), considerando as
seguintes questões:
a) calculado o tempo em minutos para execução da atividade;
b) identificado a quantidade de operadores envolvidos na atividade;
c) retirado atividades desnecessárias, por exemplo: café, banheiro, almoço;
d) identificado a quantidade de peças ou conjuntos montados na operação,
este processo não foi registrado pelo montador, o mesmo foi obtido
através dos desenhos da engenharia.
Ao término do processo acima obteve-se duas planilhas eletrônicas, as quais
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formaram a amostra de n° 1 e n° 2. Para montagem do mapeamento de fluxo de valor
foi necessário somente um fluxo de montagem; confrontou-se estas amostragens
retirando um único processo de montagem que contempla todas as atividades
necessárias para confecção do produto, outros dois critérios foram utilizados:
1° - operações repetidas nas duas amostragens: com uso da média aritmética
simples, foi possível obter um tempo médio para execução da atividade;
2° - operações que haviam listado somente em uma das amostragens:
permaneceram listadas no fluxo único gerado.
Por fim, obteve-se o fluxo atual das atividades necessárias para execução da
montagem do produto semi-reboque 80 cilindros, conforme Figura 05. Na próxima
etapa tem-se o desenho do mapeamento de fluxo de valor do estado atual.

OPERADORES
1
1
1
1

DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

DISTÂNICA (mt)

inspeção inicial da carreta
encosto plástico ( colocar e pegar)
buscar perfil do cilindro
colocar perfil do cilindro

20
10
3
0

TEMPO
min.
30
35
10
40

quant. Pçs/Cj.
320
80 perfis plásticos

Figura 05 - Modelo Planilha Eletrônica (Excel).
Fonte: Autor.
4.3

Montando o mapeamento do fluxo de valor atual

Conforme Shook e Rother (2003) o MFV é uma ferramenta que se aplica
para obtenção da visualização de processo que não agregam valor ao produto,
geram perdas, estas serão identificadas e posteriormente analisadas. Para cada etapa
do processo, bem como suas informações são definidos figuras ou símbolos padrões
da ferramenta, estes estarão identificados no decorrer do processo de montagem do
mapeamento do estado atual.
No Modelo Toyota tem-se o processo de nemawashi o qual orienta: “tomar
decisões lentamente por consenso, considerando completamente todas as opções”;
para isto é necessário envolvimento de uma equipe multidisciplinar, onde cada
um colabora sugerindo melhorias com visões diferentes do processo. As analises
realizadas nesta pesquisa, foi contribuída por membros das seguintes áreas:
coordenação produção, montadores, analista de qualidade e engenharia.
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Abaixo apresentam-se as etapas realizadas para montagem do estado atual:
Etapa 01 - Iniciar o desenho do mapeamento colocando as informações
obtidas a partir da coleta de dados, ou seja, as atividades necessárias para execução
do produto, bem como informações complementares utilizadas.
Etapa 02 – Identificar onde estão os clientes e fornecedores no processo.
Etapa 03 – Identificar setores e/ou áreas envolvidas no fluxo das informações
externas e/ou internas, requisitos dos clientes e necessidades de insumos, a
simbologia utilizada foi uma caixa texto padrão, retangular.
Etapa 04 – Colocar o fluxo das informações entre os departamentos
identificados anteriormente, classificando-os em informação manual ou
informatizada (utilização de sistemas de gestão).
Etapa 05 – Localizar pontos onde há existência de transporte externo.
Etapa 06 – Identificar em todo processo a existência de pontos de estocagem
de materiais.
Etapa 07– Identificar entre os processos ou atividades desenhadas o tipo de
sistema de produção atualmente utilizado, este pode ser classificado em produção
puxada ou empurrada.
Etapa 08 – Desenhar a linha do tempo, identificar os tempos envolvidos nas
atividades, conforme suas respectivas informações.
Etapa 09 – Finalizar o mapa, nesta etapa é necessário identificar a existência
do uso de ferramentas de gestão de estoques, tais como MRP ou ERP, conhecer a
demanda atual e o tempo disponível para execução ao atendimento desta.
Ao término das etapas acima obtém-se o Mapeamento Fluxo de Valor do
estado atual, o qual está disponível no Anexo 01. Este será alvo de analises para
sugestões de melhorias, originando um Mapa Fluxo de Valor Futuro, que contempla
todas as melhorias sugeridas. Para o Mapa estado atual, não foi identificado o takt
time, devido não ser conhecido pela empresa. Na Tabela 02, tem-se o significado de
cada figura utilizada o Fluxo.
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Tabela 02 – Figuras Fluxo Mapeamento Valor
Fonte: Autor.
4.4 Mapeamento fluxo valor estado futuro
O mapa do estado futuro é obtido a partir do mapa do estado atual, algumas
diretrizes são definidas para identificar fontes de desperdícios, perdas, e eliminá-las
aplicando metodologias encontradas na filosofia da mentalidade enxuta. O estado
futuro origina-se ainda quando inicia-se a montagem do estado atual, são pequenos
“Fleches” de ideias surgidas no momento da coleta e analise dos dados do processo
produtivo, estes são identificados no mapa atual dando origem a uma prévia do
estado futuro após sua implementação.
Para Shook e Rother (2003) existem algumas questões para serem
respondidas no estado futuro, entre elas o Takt Time, ritmo de produção, este será
o primeiro indicador a ser calculado, precisa-se saber qual será o ritmo necessário
para atendimento a demanda projetada. A empresa trabalha para atendimento de
projetos, portanto nosso Takt Time será a necessidade para atendimento a demanda
futura de projetos previstos, o qual foi calculado usando a seguinte forma:

Significa dizer que a cada 3,3 dias necessita-se de um produto acabado
saindo no final da linha de produção, produção além deste valor gera estoques e a
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menos há falta de produto para atender a demanda.
Para projeção do estado futuro algumas outras considerações foram
avaliadas, tais como: necessidade de redução de estoque no ciclo de produção; pontos
de produção que possam ser controlados por sistema puxado, Kanban; reduções
de movimentações humanas, perdas por movimento; processos quais possam ser
automatizados e possíveis pontos de Kaizen; sempre levando em consideração os
maiores tempos de produção.
No Anexo 01, tem-se o Mapa do estado atual com os “Fleches” de sugestões
de melhorias identificadas, no próximo tópico tem-se as explicações das melhorias
sugeridas para finalmente projetar o estado futuro. E por fim no Anexo 02, tem-se a
projeção de Mapeamento Fluxo de Valor estado futuro, o qual prevê o real cenário
projetado após a implantação das melhorias sugeridas.
O novo layout projetado para o Mapa de estado futuro encontra-se disposto
na Figura 06, apresenta-se neste somente uma mudança significativa, a inclusão
de uma linha de montagem para realização das pré-montagens externa, o qual irá
reduzir consideravelmente as perdas por movimento.

Box 01

Box 02

Box 03

Box 04

Box 05

Box 06

Box 07

Box 08

Box 09

Box 10

Box 11

Box 12

Tubos

Almoxarifado

Sala AT

PCP
Produto Acabado

Produto Acabado

Cilindros

Cilindros

Administrativo
Legenda
Estoques produção
Estoque central

Célula de Pré-Montagem (Parafusos,
Blocos, Ferramentas e Equipamentos)
Bancadas

Corredor
Ferramentas

Fluxo Movimentações

Figura 06 - Novo layout Produção.
Fonte: Autor.
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4.5

Plano de Ação

Para melhor entendimento as ações projetadas, apresentam-se em forma de
plano de ação 5W1H, todas as melhorias sugeridas para projeção do mapa futuro,
ao fim efetiva-se a proposta em questão. Na Tabela 03, tem-se o plano de ação:
Tabela 03 – Plano de Ação 5W1H.
Quem (Who )

Quando (When )

Automação do processo de valvulação dos
cilindros, passando o esforço manual ao
equipamento.

O Quê (What )

Onde (Where )

Coordenador
Produção

Reduzir 50% do tempo de
Dezembro.2011 Linha Montagem ciclo, reduzir 1 pessoa na
atividade.

Por Quê (Why )

Implantar Kanban.

Coordenador
Produção

Janeiro.2012

Montar célula de pré montagem.

Coordenador
Produção

Junho.2012

Kaizen na Montagem rede óleo/gás
interna.

Coordenador
Produção

Julho.2012

Automatização do processo de retirada da
numeração serial do equipamento.

Inspetor Qualidade

Agosto.2012

Içamento dos cilindros para colocação no
container.

Coordenador
Produção

Setembro.2012

Como (How )
Utilizar apertadeira pneumática com
rotação continua.

Implantar Kanban de retirada na linha
de montagem, nas famílias de peças:
plásticas, parafusos, anéis o'rings,
Produção
tubos espiral espaguete e tirantes de
fixação.
Montar equipe de Kaizen , avaliar as
Reduzir 20% do takt time do
Produção
montagens a ser realizadas em
produto.
paralelo.
Reduzir 50% das
Montar equipe de Kaizen para
Linha Montagem movimentações de busca de
consolidar novo leiaute da montagem.
componentes e ferramentas.
Utilização de leitor de código de
Linha Montagem Reduzir 30% do tempo total.
barras.
Montar equipe de Kaizen para
Reduzir 50% do tempo total desenvolvimento do dispositivo de
Linha Montagem de carregamento dos
içamento dos cilindros, aumentando a
cilindros.
eficiência com a elevação de várias
peças ao mesmo tempo.
Eliminar paradas de linha,
reduzir 30% das
movimentações entre
produção e almoxarifado.

Fonte: Autor.
5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em todo e qualquer processo produtivo por mais enxuto que esteja, serão
encontradas perdas, porém são necessárias muitas horas, dias e até mesmo semanas
de mitigação para solucionar os problemas existes no seu ciclo.
A metodologia enxuta não é de fácil aplicação, iniciou-se com mudanças na
forma de pensar e agir; a ferramenta utilizada nesta pesquisa, o Mapeamento de Fluxo
de Valor, demonstrou-se um processo de melhoria continua. Foi necessário muito
treinamento e será necessária reciclagem das pessoas envolvidas na implantação
dos novos paradigmas, isto faz da persistência uma das melhores características
necessária para o gestor do projeto “Lean Manufacturing”.
Observou-se que o MFV é uma excelente ferramenta para visualização da
fábrica como um todo, com esta ferramenta foram possíveis verificar as perdas
existentes no processo de fabricação da empresa; os grandes vilões das perdas
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foram do tipo: processo e movimento. Estas perdas foram reduzidas após analises
e obtenção de novo mapa de fluxo de montagem. A periodicidade de revisão deste
ciclo deve ser anualmente, caracterizando o ciclo de melhoria continua.
Aplicando as ferramentas da filosofia do Lean Manufacturing, tais como:
5W1H, Kaizen, Kanban, foi possível montar uma projeção significativa no
ganho do lead time total do produto, a carreta modelo 80 cilindros, a qual levava
aproximadamente 12,1 dias para sua montagem, passou a ser montado em 7,8 dias.
Enfim, ficou confirmado que as ferramentas são úteis e trazem grandes
retornos, fica como sugestão o estudo de Kaizen aplicado para redução do lead
time de entregas de matérias primas, objetivando a redução de estoque no início do
processo de montagem, podendo futuramente trabalhar com programação Just-intime.
6
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RESUMO
O sistema de gestão da qualidade, para as organizações, é o início do desenvolvimento e aprimoramento
das suas práticas, contribuindo positivamente no alcance das metas estabelecidas. Nesse contexto,
o envolvimento da gestão e a necessidade de capacitação constante dos funcionários, com foco na
estratégia da empresa, tornam-se imprescindíveis para viabilização do negócio. Com isso, forma-se
uma cultura voltada para o cliente, gerando assim, o bom atendimento e consequentemente a melhoria
nos resultados. Neste trabalho, a fim de apresentar a metodologia de gestão da qualidade utilizada
na empresa Randon Administradora de Consórcios, foram realizadas entrevistas individuais e
semiestruturadas. Os resultados mostram que o emprego das práticas de qualidade são fundamentais
para garantir a perpetuação da empresa no mercado. Deste modo, percebeu-se o envolvimento da
gestão para com a disseminação dos conceitos, a participação efetiva dos funcionários nos programas
existentes, bem como a contribuição na identificação das oportunidades de melhoria, configurando
assim, um diferencial competitivo que valoriza a imagem da empresa.
Palavras-chave: Sistema de gestão da qualidade; ISO 9001:2008; satisfação do cliente.

1 INTRODUÇÃO
Atualmente, as organizações, independente do seu tamanho, buscam
atributos e tecnologias eficientes para o desenvolvimento do negócio. O sistema de
gestão da qualidade, quando aplicado, proporciona vantagens competitivas para a
empresa como a adequação dos processos estratégicos, a permanente satisfação de
seus clientes, além do gerenciamento eficaz por meio dos documentos da qualidade
(OLIVEIRA, 2004). Campos (2004) aponta a gestão da qualidade como ferramenta
que oportuniza segurança à alta direção nas tomadas de decisão, possibilitando
assim, a leitura precisa e confiável dos indicadores de desempenho.
Tendo em vista tal contexto, esta pesquisa revela a importância da manutenção
constante do sistema de gestão por meio do conjunto de normas e técnicas da
ISO 9001:2008. Os resultados das práticas de qualidade, da conformidade com a
prestação dos serviços e da capacitação técnica e comportamental visam o alcance
das metas estabelecidas pela empresa, bem como o seu reconhecimento perante os
organismos regulamentadores (CERQUEIRA, 2006).
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Os programas que incentivam a qualidade e estimulam o desenvolvimento
contínuo, devem ser conduzidos por uma gestão comprometida com os
resultados, e, além disso, os funcionários devem estar engajados com o modelo de
administração adotado (HIRANO, 1996). Segundo Oliveira (2011), a contribuição
para o aperfeiçoamento incessante do sistema de gestão deve abranger o ambiente
de trabalho organizacional, pois é nele que surgem as oportunidades de melhoria
mensuráveis e não mensuráveis as quais cooperam com a lucratividade e imagem
da empresa.
Para a elaboração deste artigo foi realizada uma revisão bibliográfica,
discutindo os conceitos referentes ao sistema de gestão da qualidade, as normas
da International Organization for Standardization (ISO), o reconhecimento
das empresas por meio do Prêmio Nacional da Qualidade (PNQ), bem como o
conceito japonês dos Seis Sensos (6S). Sobre esse embasamento, foi apresentada a
metodologia de gestão da qualidade utilizada na empresa Randon Administradora de
Consórcios. Finalmente para exemplificar a pesquisa, foram realizadas entrevistas
com o gestor da qualidade e três analistas de diferentes áreas da empresa para
determinar as percepções sobre o sistema de gestão da qualidade e sua aplicabilidade
em relação aos requisitos da norma ISO 9001:2008.
2 REVISÃO DA LITERATURA
2.1 Sistema de Gestão da Qualidade
Qualidade de um serviço ou produto é qualquer coisa que o cliente perceba
que ela seja, levando em consideração a forma como a qualidade é percebida por
ele. É uma combinação de características e elementos em marketing, engenharia,
produção e manutenção, que avaliam para as necessidades dos consumidores
proporcionando satisfação em relação a um determinado produto (PALADINI,
2006).
O Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) é um meio para a iniciação e
sistematização da filosofia e dos procedimentos da qualidade nas empresas.
Provém da união de recursos e regras mínimas, voltadas para o cliente, que visam
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orientar todas as áreas da organização, direcionando-as a um objetivo em comum:
bons resultados face à concorrência. Seu propósito é desenvolver, implementar,
padronizar, manter e melhorar a qualidade nos processos, produtos e serviços
(AMARAL et al., 2011 ).
De acordo Rodrigues (2008), a implementação de um sistema
de gestão da qualidade, é sem dúvida, o estabelecimento de um diferencial
competitivo, porém não pode ser considerado um sinônimo de produzir qualidade.
O grande desafio empresarial é disseminar a sua devida relevância e fazer com que
os colaboradores acreditem que a qualidade em excelência é fundamental para a
sobrevivência da organização, assim como delas próprias.
Um SGQ reúne todas as partes que formam a gestão da qualidade de uma
empresa, e sua funcionalidade gera cooperação, fazendo com que tudo funcione de
acordo com o planejado, sempre buscando a melhoria contínua (MELLO et al., 2009).
Dentre os benefícios podemos citar: i) o melhoramento nos processos e imagem da
organização; ii) a satisfação do público-alvo; iii) abertura de novos mercados; iv)
maior competitividade frente à concorrência. Em relação aos obstáculos observamse: i) oposição a mudanças; ii) dificuldade em aceitar novos procedimentos; iii)
falta de comprometimento dos gestores e da alta direção (OLIVEIRA, 2011).
2.2 Normas ISO
As normas da série ISO são gerenciadas pela International Organization
for Standardization, instituição sem vínculos governamentais, criada na Suíça, em
1947. No Brasil, a família ISO recebe a sigla NBR, elaboradas pela Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Já o Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO), é a entidade responsável pela
acreditação de organismos de avaliação da conformidade (ABNT, 2008).
Para as empresas, são ferramentas estratégicas na redução de custos, na
elevação da produtividade, ingresso a novos mercados e livre e justo comércio
global. Composta por um grupo de normas direcionadas ao sistema de gestão da
qualidade destacam-se: i) ABNT ISO 9000, fundamentos e vocabulários; ii) ABNT
NBR ISO 9001, requisitos; iii) ABNT NBR ISO 9004, diretrizes para melhoria de
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desempenho. A certificação é realizada com base na norma ABNT NBR ISO 9001,
sendo as duas outras para orientação (OLIVEIRA, 2011).
O conjunto de normas e técnicas consolida sua aceitação e direcionam as
instituições na busca pela gestão da qualidade, satisfação do cliente, qualidade
do produto e confiança com seus fornecedores. As empresas que implantaram,
alcançaram melhorias significativas, principalmente no clima organizacional, pois
redistribuem as tarefas e responsabilidades (FERREIRA, 2001).
O enquadramento dos requisitos itens da norma ISO satisfaz positivamente a
organização e, além disso, sua aplicação eficaz proporciona maior competitividade
dos seus produtos e serviços frente à concorrência. Os esforços no atendimento
as necessidades e desejos dos acionistas, comunidade, investidores, fornecedores
e as áreas da empresa, são evidenciados e pontuados principalmente por meio do
desempenho e reputação do negócio oferecido (CORREIA, 2006).
2.3 Prêmio Nacional da Qualidade
O Prêmio Nacional da Qualidade (PNQ) é o reconhecimento sob a forma de
um troféu as empresas de classe mundial que destacam-se em excelência em gestão.
O processo de premiação é anual e aberto a organizações de todos os portes e setores
sediadas no Brasil, que desejam aprimorar seus modelos de negócio e resultados,
promovendo assim, a liderança em qualidade, produtividade e competitividade
(SOARES, 2008).
A entidade privada sem fins lucrativos disseminadora da cultura e da
excelência da gestão no Brasil é a Fundação Nacional da Qualidade (FNQ). Com
vinte anos de atuação, possui examinadores treinados e qualificados através de um
rigoroso código de ética, que auxiliam as empresas no diagnóstico e aperfeiçoamento
do negócio, para que se tornem sustentáveis, cooperativas e gerem valor agregado
para a sociedade (TAVARES, 2001).
Baseado em um conjunto de critérios genéricos a partir de experiências
em organizações públicas e privadas, o PNQ submete uma análise aprofundada de
sua gestão. Os oito critérios de excelência referem-se a: i) liderança, abordagem a
orientação filosófica da empresa; ii) estratégias e planos, concepção e execução
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de metas; iii) clientes, tratamento de informações e comunicação com o mercado;
iv) sociedade, desenvolvimento social das comunidades e do meio ambiente; v)
informação e conhecimento, demanda por comunicação, e controle dos ativos
intangíveis; vi) pessoas, configuração de equipes de trabalho e competências
pessoais; vii) processos, relativos a fornecedores e os econômico-financeiros; viii)
resultados, avaliação dos níveis alcançados e os associados aos principais requisitos
(NASCIMENTO, 2010).
Para Silva (2008) o PNQ destaca-se pela mobilização e envolvimento direto
e indireto dos colaboradores, promovendo contínua auto-avaliacão e rupturas de
padrões antigos. A empresa candidata ao prêmio, para ser considerada premiada
ou finalista, deve atingir os pontos mínimos em cada um dos oito critérios. O
anúncio é realizado após criteriosa análise que dura cerca de quatro meses, para
assim apresentar o desempenho as partes interessadas (administração, clientes e
comunidade).
Nesse sentido, Oliveira (2008), afirma que as entidades ganhadoras do
PNQ destacam-se das demais, através das práticas de medição de desempenho
diferenciadas, das estratégias de produtividade e promoção da qualidade em
diversos países. Para Dagnino (1995), o troféu do PNQ direciona a organização a
um aumento da participação do mercado, proporciona maior satisfação de clientes
e fornecedores, bem como se torna componente significativo na obtenção da
lucratividade.
2.4 O programa 6S
A ferramenta 5S surgiu no Japão nas décadas de 50 e 60, após a segunda
guerra mundial, visando à melhoria na qualidade de vida, pois o país precisava se
reestruturar, organizar as indústrias, e melhorar a produção para ser compatível com
o mercado mundial. Em termos gerais, é um método direcionado ao bem-estar de
todos que frequentam a empresa: funcionários, prestadores de serviços e visitantes
(HIRANO, 1996).
Segundo Falconi (2004), o programa tem as cinco fases iniciadas pela
letra “S”, utilizadas no português com o termo “Senso de”, sendo a melhor
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forma encontrada para aplicação e julgamento corretos em cada caso particular.
Considerado básico e simples, quando alcançado, adquire relevância nos ganhos
em produtividade, bem como torna-se instrumento fundamental na obtenção e
consolidação do sistema de gestão da qualidade.
Abrantes (2007), afirma que os 5S tradicionais, aos serem praticados, são
capazes de modificar o humor, o ambiente de trabalho, a condução das atividades
rotineiras e suas atitudes. Além desse conjunto simples que compõem o programa,
observou-se que a ferramenta poderia ser mais completa e eficaz com a inclusão do
sexto senso, aperfeiçoando assim, as ações em diversos ambientes e proporcionando
melhoria contínua. De acordo com Pereira (2012), a descrição dos sensos e suas
versões são apresentadas a seguir:
a)
Senso de Utilização (Seiri): Consiste em distinguir as ferramentas
necessárias e desnecessárias na fabricação do produto. Objetiva separar o útil do
inútil, eliminando informações, papéis, dados de controle ultrapassado existentes
no local de trabalho, evitando assim, o desperdício e promovendo a utilização
adequada de recursos e espaço físico.
b)
Senso de Organização (Seiton): Busca alinhar as ferramentas e
equipamentos para que haja um fluxo de trabalho sem movimentos desnecessários
e que sua visualização seja facilitada. Ter um sistema para guardar e localizar
rapidamente aquilo que se utiliza, isto é, um lugar definido para cada coisa,
padronizado e com layout fácil e prático.
c)
Senso de Limpeza (Seiso): Significa conservar um ambiente
limpo, eliminando os riscos de acidente ou perca da qualidade e aprendendo a não
sujar. Ações como a limpeza do posto de trabalho e armários inerentes a sua área
e destinação adequada ao lixo, contribuem para o aspecto harmonioso do local,
contribuindo para a motivação e manutenção do senso.
d)
Senso de Bem-Estar (Seiketsu): Visa manter um ambiente de trabalho
favorável à higiene e saúde física, mental e ambiental do funcionário. Além disso,
prega pelo cuidado com os objetos e ferramentas como o uso de Equipamentos de
Proteção Individual (EPI); leitura das recomendações de segurança para uso de
equipamentos e práticas de higiene pessoal e sinalização em locais de risco com as
devidas placas.
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e)
Senso de Autodisciplina (Shitsuke): Esse conceito assegura a
manutenção dos demais sensos, preserva a educação, a obediência às regras de
trabalho e transforma a metodologia dos 5s’s num modo de vida. Possui a finalidade
de manter o compromisso com o cumprimento dos padrões éticos, morais e técnicos
definidos pelo programa, sem a necessidade de cobrança.
f)
Senso de Economia (Setsuyaku): É baseado no combate ao
desperdício, otimizando recursos e agregando valor. Os colaboradores sugerem
ações para operacionalizar o senso evitando gastos e perdas, estes, são divididos em
dois modelos: simples, que possuem baixo custo e dispensam estudos e projetos;
e complexo, onde são realizados planejamentos, cronogramas para implantação e
previsões de benefícios.
O conceito japonês dá ênfase à busca de qualidade de vida, o treinamento
e a educação dos funcionários da organização. Promover a segurança no trabalho,
o aumento de rendimentos, a parceria com outros programas que existam na
empresa e a realização das tarefas rotineiras num ambiente com pessoas positivas e
incentivadoras, é o propósito do programa (ABRANTES, 1998).
3 METODOLOGIA
A partir do estudo elaborado na Randon Administradora de Consórcios Ltda,
pretende-se descrever a metodologia de gestão da qualidade utilizada na empresa,
bem como a sua aplicabilidade e importância em relação aos requisitos da norma
ISO 9001:2008. Os procedimentos empregados neste trabalho foram as pesquisa de
referenciais teóricos, artigos e publicações sobre os assuntos abordados.
Aplicou-se também a pesquisa qualitativa, através do estudo de caso.
Segundo Roesch (2007), a abordagem qualitativa destaca-se pela tentativa de
explicar entre o significado e as características dos resultados obtidos, por meio
de entrevistas e observação, reduzindo assim, a distância entre a teoria e os dados
obtidos. O pesquisador é parte integrante e fundamental do objeto de estudo, pois
busca a compreensão do contexto e utiliza-se de experiências pessoais, sendo as
hipóteses menos estruturadas, tornando a pesquisa flexível.
O presente estudo utilizou como escopo de pesquisa um estudo de caso.
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Yin (2009), explica o estudo de caso como uma investigação de fenômenos
contemporâneos dentro de seu contexto, no qual se baseiam principalmente no
trabalho de campo, estudando um indivíduo, um programa ou uma instituição na
sua realidade, utilizando para isso, de entrevistas, observações e documentos.
Na fase de coleta de dados, utilizaram-se como fonte de documentos,
as entrevistas semiestruturadas, técnica esta, que se adapta melhor ao tema da
pesquisa. De acordo com Marconi e Lakatos (2008), a entrevista é definida como
uma conversação face a face entre dois indivíduos, favorecendo o entrevistador
no desenvolvimento do estudo, pois ampliam a percepção do assunto abordado
e esclarecem dúvidas, mediante uma conversa de natureza profissional com os
especialistas da área.
Para Gil (2008), as entrevistas semiestruturadas partem de questionamentos,
apoiados em teorias, que interessam a pesquisa. No desenvolvimento da entrevista
foram direcionadas questões básicas e complementares no sentido de determinar as
percepções sobre o sistema de gestão da qualidade e sua aplicabilidade na Randon
Consórcios, como também a contribuição para a melhoria contínua dos processos.
As entrevistas ocorreram no mês de março de 2013 com o gestor da qualidade
e três analistas de diferentes áreas da empresa, para assim, compor amostras
distintas de opiniões sobre o tema pesquisado. Para um melhor desempenho na
interpretação das informações, foram realizados comentários e anotações de campo
e, posteriormente, a reprodução dos dados extraídos.
Para a análise de dados coletados, o método utilizado foi à análise de conteúdo,
que de acordo com Santos (2012), configura um conjunto de instrumentos de
apreciação das comunicações, que visam à obtenção de procedimentos sistemáticos,
a descrição de conteúdo das mensagens, indicadores e conhecimentos relativos às
variáveis inferidas na mensagem. Consoante ao disposto empregou-se as categorias
a priori fundamentadas no referencial teórico e no objetivo dessa pesquisa: i) o
papel do sistema de gestão da qualidade, ii) os benefícios do sistema, iii) a política
e os objetivos da qualidade, iv) os requisitos normativos da ISO 9001:2008, v) a
documentação requerida para o funcionamento do SGQ, vi) o prêmio nacional da
qualidade, vii) o conceito japonês do programa 6S.
4 ESTUDO DE CASO
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Sediada em Caxias do Sul, a Randon Administradora de Consórcios Ltda,
fundada em 1987, atua no setor de prestação de serviços financeiros e tem como
negócio “Viabilizar vendas e aquisições”. A força de trabalho representa 1% do
número total de colaboradores do conglomerado Randon. É responsável por 1,30%
da receita líquida consolidada das empresas e 3,92% do lucro líquido consolidado.
Os produtos da Administradora são grupos de consórcios distribuídos nos
segmentos de automóveis, imóveis e pesados. Essa é uma modalidade de acesso
ao mercado de consumo, fundamentada na união de pessoas físicas ou jurídicas
em determinado grupo fechado, cuja finalidade é formar poupança destinada à
aquisição de bens e serviços, por meio de autofinanciamento.
Para administrar esses grupos, a empresa conta com aproximadamente 110
funcionários, sendo que 7% ocupam cargos de gestão. O quadro funcional é marcado
pelo elevado grau de escolaridade, o que facilita a implantação e a aplicação das
estratégias da Randon Consórcios. O nível de escolaridade é composto por: 1%
ensino médio incompleto, 1% ensino médio completo, 18% graduação superior em
andamento, 25% graduação superior completa, 12% pós-graduação incompleta e
43% pós-graduação completa.
A empresa investe constantemente na atualização tecnológica, visando à
segurança e agilidade na administração e atendimento dos consorciados. Atualmente,
a infraestrutura comporta os softwares do negócio Genesis, Call Center, Web
TV, intranet e extranet, bem como os sistemas utilizados no gerenciamento dos
processos de apoio como, por exemplo, gestão de pessoas, Orçamento Matricial
(OM), Balanced Scorecard (BSC) e Business Intelligence (BI).
A primeira abordagem estruturada referente à gestão por processos foi em
1997, na implantação do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ), que atende aos
requisitos normativos do Banco Central (BACEN), que é o órgão regulamentador do
sistema de consórcio no país. Em 2004 e 2005 ocorreu o redesenho dos processos,
resultando no mapeamento de três grandes camadas: processos estratégicos, de
negócio e de suporte.
O modelo de gestão adotado pela empresa estimula o desenvolvimento
contínuo, ao mesmo tempo em que incentiva a qualidade de vida e a valorização
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do trabalho em equipe. Além disso, promove a participação dos funcionários
em comissões internas, desenvolvendo novos conhecimentos e habilidades e
integrando-se com outras áreas e processos de trabalho. A escolha dos integrantes
de cada comissão é renovada a cada ano e seus objetivos são:
a) Comissão Programa 6S: Programa direcionado ao bem-estar de

b)

c)

d)

e)

f)
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todos que frequentam a empresa: funcionários, prestadores de serviços
e visitantes. A comissão tem a responsabilidade de implementar ações,
através da condução das blitz, da divulgação do programa e da
promoção de atividades junto aos funcionários.
Comissão de Eventos: Responsável por executar as ações previstas
pelo endomarketing, respeitando as políticas internas, apoiando na
organização de eventos promovidos pela empresa e pelas demais
comissões, planejando as atividades a serem realizadas no decorrer do
ano e aprová-las com a gestão.
Comissão Programa Criar: O objetivo do programa é propor melhorias
nos processos e no ambiente de trabalho, alinhadas ao mapa estratégico
da empresa. Cabe à comissão, dar suporte no registro, aprovação e
verificação da implantação das melhorias, bem como apresentar os
resultados nos encontros do PPR.
Comissão do Programa de Participação nos Resultados (PPR): Auxilia
e orienta o planejamento e gerenciamento do programa, incentivando
os funcionários ao alcance das metas estabelecidas. Serve de
instrumento para integrar o capital e o trabalho bem como incentivar a
produtividade.
Comissão de Cidadania: É integrada por funcionários da Randon
Consórcios que, em parceria com os demais colegas da empresa,
organizam diversas ações voluntárias junto à comunidade. Incentivar
o espírito solidário e envolver as pessoas nas causas sociais é o desafio
contínuo dessa comissão.
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA): Tem como
objetivo a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho,
tornando compatível a atividade com a preservação da vida, bem como
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a promoção da saúde do funcionário. A comissão elabora o mapa de
riscos com a participação dos trabalhadores e avalia as prioridades de
ação nos locais de trabalho.
A Randon Consórcios, através da recertificação da norma ISO 9001:2008,
garante a conformidade da prestação de serviços em relação aos requisitos
especificados. O resultado da capacitação técnica e comportamental e das práticas
de qualidade foi à conquista por diversos anos do Prêmio Qualidade RS (PQRS) do
Programa Gaúcho da Qualidade e Produtividade (PGQP). O próximo passo para o
alcance das metas é o reconhecimento como finalista no PNQ, que em 2011 não foi
alcançado.
4.1 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DAS INFORMAÇÕES
A primeira etapa do roteiro de entrevista explorou questões conceituais a
respeito do sistema de gestão da qualidade na Randon Consórcios. Os entrevistados
entendem a relevância da manutenção do conhecimento sobre a qualidade em seus
processos de trabalho, bem como o atendimento aos requisitos normativos da ISO
9001:2008. Segundo Paladini (2010), o gerenciamento das atividades por meio
de manual da qualidade, procedimentos, instruções e registros, proporcionam um
modelo a ser seguido para preparar e operar o sistema de gestão da empresa.
Como principais benefícios, os entrevistados consideram: a determinação de
processos estratégicos, de negócio e suporte; estrutura dos documentos do sistema
de gestão; monitoramento e medição das atividades; verificação da satisfação
dos clientes, colaboradores e fornecedores; implementação de ações visando a
melhoria contínua; maior comprometimento com a política da qualidade alinhada
ao planejamento estratégico; e pessoas capacitadas para o atendimento a clientes de
acordo com os regulamentos regulatórios aplicáveis.
No que diz respeito ao papel do sistema de gestão da qualidade, por
unanimidade, os entrevistados afirmam ser o conhecimento e a valorização de
cada área da empresa. O entrevistado A ressalta que “as equipes de trabalho unem
seus esforços na busca da melhoria contínua dos produtos e serviços e possuem
a liberdade de inovar e contribuir com ações destinadas à satisfação do cliente
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interno e externo”. E acrescenta: “o representante da direção tem o compromisso de
promover a conscientização sobre os requisitos do cliente, bem como assegurar que
o sistema da qualidade seja implementado e mantido”.
O assunto abordado na segunda etapa do roteiro refere-se à documentação
requerida para o funcionamento do sistema de gestão. Os entrevistados ressaltam a
estrutura marcante dos documentos e como os mesmos garantem a conformidade da
prestação de serviços em relação aos requisitos especificados. Quando questionados
sobre o manual da qualidade, todos os entrevistados já possuem conhecimento sobre
as diretrizes, atribuições e responsabilidades nele contidas.
Quanto aos procedimentos, o entrevistado B menciona a relevância por
tratar-se de práticas que todas as áreas utilizam, porém destaca dificuldade em
relacionar com as atividades rotineiras como, por exemplo: o procedimento P-004
Controle de Produto Não Conforme, que estabelece e mantém uma sistemática para
controle das não conformidades, visando prevenir sua utilização. Ainda, acrescenta:
“a identificação e a falta de prática em relação ao registro no sistema Sesuite Ações,
muitas vezes inibe o funcionário no preenchimento da não conformidade”.
Em relação às instruções de trabalho, todos os entrevistados possuem
conhecimento e destacam a superioridade das mesmas, pois descrevem os processos
da empresa e definem responsáveis pelas funções descritas. O entrevistado C
enfatiza a relevância da instrução de trabalho no início de suas atividades na Randon
Consórcios, pois direciona e complementa o aprendizado repassado, como também
memoriza por meio de fluxogramas o inicio, meio e fim dos processos. Salienta
ainda, que há oportunidade de melhoria na atualização das práticas de trabalho das
áreas, pois na instrução deve conter o passo a passo de como realizar as atividades.
A terceira etapa do roteiro de entrevista tratou a respeito do conhecimento e
aplicabilidade da política da qualidade, na qual está alinhada corporativamente nas
Empresas Randon. O entrevistado D afirma a importância da divulgação por meio
de quadros juntamente com os fundamentos estratégicos (missão, visão, negócio
e princípios), pois dissemina o compromisso da empresa com a qualidade. Para o
entrevistado A, “o momento de promover a cultua de excelência é na integração
para novos funcionários e no evento corporativo da semana da qualidade, onde
funcionários e fornecedores participam”.
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O entendimento da política da qualidade ocorre diariamente pelos gestores,
nas avaliações de desempenho individuais e nas auditorias internas e externas do
sistema de gestão. Destaca ainda, o entrevistado A, a importância da alta direção em
disseminar o conceito, pois a rotatividade faz-se presente nas empresas. A política
da qualidade configura a satisfação das partes interessadas, que se operacionaliza
por meio do atendimento ao planejamento estratégico e o compromisso com a
melhoria contínua. A figura 1 representa os elementos presentes na política:

Figura 1: Política da Qualidade
Fonte: Manual do Sistema de Gestão da Randon Consórcios (2013)
Quanto ao tema dos objetivos da qualidade, o entrevistado B salienta que
os mesmos são estratificados da política da qualidade, e devem traduzir como
acompanhar a evolução do negócio da empresa. E acrescenta: “os objetivos são
claramente medidos e quantificados por meio de indicadores, e estes são descritos
no P-007 Indicadores da Qualidade”. O entrevistado D, enfatiza o envolvimento da
alta direção em assegurar os objetivos, incluindo aqueles que são necessários no
atendimento aos requisitos do produto.
A quarta etapa do roteiro de entrevista explorou a comunicação interna da
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Randon Consórcios. Todos os entrevistados possuem conhecimento sobre as formas
de divulgação das práticas da qualidade, bem como interagem para o aperfeiçoamento
da ferramenta. Os meios utilizados para disseminação e cooperação dos resultados
são: a Intranet; as reuniões de Via de Mão Dupla; o newsletter da Randon Consórcios
Informa; o mural Rota Randon Consórcios; as reuniões das Comissões Internas e
Comitês Corporativos; o PPR; as reuniões de GAC e de Análise Crítica do SGQ.
Na quinta etapa, os entrevistados foram questionados sobre os objetivos
das Reuniões de Análise Crítica do SGQ, nas reuniões de GAC. O entrevistado
A, comenta que “a participação dos funcionários, nas reuniões é valiosa, pois
proporciona maior entendimento sobre os elementos abordados, além de levantar
oportunidades de melhorias e estudar possíveis mudanças”. O entrevistado B,
destaca o envolvimento da alta direção em analisar criticamente o sistema de gestão
da qualidade, a intervalos planejados, assegurando assim, a contínua pertinência,
adequação e eficácia.
São consideradas entradas para a Reunião de Análise Crítica do SGQ: a
revisão da política e objetivos da qualidade; os resultados de auditorias; análise de
registros de não conformidades; reclamações de clientes; mudanças que possam
afetar o sistema de gestão; recomendações para melhoria; comissões internas;
Programa Criar; Gestão de Fornecedores; Benchmarking e assuntos relativos ao
Modelo de Gestão (MEG). As saídas são as melhorias evidenciadas por meio de
ações, as quais incluem responsabilidades, prazos e status, permitindo assim, um
acompanhamento em reuniões futuras.
Na sexta e última etapa do roteiro de entrevista, abordou-se o tema melhoria
contínua do sistema de gestão. O entrevistado D, enfatiza que “é visível à melhora
nos processos da Randon Consórcios por meio das práticas de auditorias internas e
externas, as pesquisas de satisfação aplicadas e as análises críticas pela direção, onde
são executadas as ações corretivas e preventivas, conforme P005- Ação Corretiva
e Ação Preventiva”. Complementando, o entrevistado B menciona o estímulo à
melhoria contínua através da implementação dos critérios de excelência do MEG,
bem como do Programa Criar e Programa 6S.
Os entrevistados ainda foram questionados sobre a forma de contribuição
para a melhoria contínua do sistema de gestão da Randon Consórcios, e os mesmos
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elencaram como principais: o cumprimento dos prazos e metas estabelecidas;
a capacitação contínua dos funcionários; o atendimento as responsabilidades
exigidas no perfil de cargo; a execução das diretrizes dispostas no Guia de Conduta
e Ética das empresas Randon; o registro das oportunidades de melhoria; e a busca
ininterrupta da qualidade nos processos do começo ao fim, proporcionando assim,
a satisfação dos clientes.
O tema sistema de gestão da qualidade, mediante o estudo e sua
aplicabilidade de uso atual, requer constante aprofundamento das práticas e formas
de gerenciamento da qualidade, na sua forma de fazer o negócio, bem como o
investimento e a preocupação na disseminação dos conceitos. Para Medeiros (1999),
a adequação e manutenção de sistemas que certificam a qualidade nas organizações
tornam-se assertivos diante dos funcionários, pois conscientiza e motiva em relação
à necessidade de conquistar metas audaciosas e indicadores positivos, aumenta a
qualidade dos processos e produtos e reduz custos operacionais.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente estudo buscou apresentar a metodologia de gestão da qualidade
utilizada na empresa Randon Administradora de Consórcios. De acordo com as
definições de autores como Ferreira (2001) e Paladini (2010), pode-se afirmar que
o sistema de gestão da qualidade com base na norma ISO 9001, nas ferramentas e
nos programas utilizados, configura um diferencial competitivo nas organizações,
pois aprimora os processos internos, contribui com a redução significativa de não
conformidades, melhora o gerenciamento dos recursos, eleva a satisfação do cliente
e valoriza a imagem da empresa no mercado.
A metodologia apresentou os procedimentos de pesquisa com a caracterização
da empresa estudada, a fundamentação teórica, e as entrevistas com o gestor da
qualidade e três analistas de diferentes áreas. Deste modo, com os resultados obtidos
percebeu-se a eficiência do sistema de gestão da qualidade no mapeamento de seus
processos, na estrutura documental presente, no conceito da qualidade disseminado
diariamente pela alta direção e na participação dos colaboradores, que fortalece
o trabalho em equipe, proporcionando assim, uma parceria com os programas já
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existentes na empresa.
A qualidade do sistema de gestão deve ser uma constante, sendo realizada
pelas pessoas responsáveis por cada etapa do processo. Torna-se primordial o
investimento e a capacitação dos funcionários, com foco na estratégia da empresa,
pois pode influenciar positiva ou negativamente nos resultados. É relevante
viabilizar ao consorciado a confiança na prestação do serviço adquirido, bem como
o gerenciamento eficaz desde a aquisição da cota de consórcios até a sua quitação,
tornando-se consequentemente um cliente fiel.
As limitações deste estudo referem-se à disponibilidade no agendamento das
entrevistas semiestruturadas com o gestor e os analistas escolhidos. Outro obstáculo
foi à liberdade de acesso ao relatório da gestão, para a confecção deste trabalho
apenas algumas informações foram fornecidas por meio eletrônico, em virtude de
sua atualização prevista para a candidatura ao Prêmio Nacional da Qualidade em
2013.
Diante de tais considerações, percebe-se que o sistema de gestão da
qualidade na Randon Consórcios é efetivo e claramente definido pela alta direção.
A busca por melhores resultados, por meio de metas e indicadores fixados, deve
ser assegurada pela gestão e funcionários, em virtude da rotatividade constante na
empresa. Para administrar com sucesso os grupos de consórcios nos mais diversos
segmentos, a Randon Consórcios conquista e conhece seus clientes, através do seu
canal de relacionamento, com flexibilidade nas negociações e desenvolvendo novas
soluções para o negócio.
No sentido de ampliar a aprendizagem e desenvolver novos conhecimentos
sobre o tema pesquisado, sugere-se um diagnóstico amplo, analisando o sistema de
gestão da qualidade e a sua aplicação em outras empresas de serviços no segmento
de consórcios. O ambiente para o estudo na empresa deve ser contínuo e sistemático
por meio de treinamentos, fóruns de aprendizagem, cursos, palestras, visitas técnicas
aos parceiros de negócio, bem como o compartilhamento de conhecimentos próprios
dos processos.
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RESUMO
A grande concorrência asiática tem feito que as empresas ocidentais busquem cada vez mais
maneiras de administrar melhor os seus recursos utilizando técnicas desenvolvidas em empresas
orientais. Este trabalho apresenta um estudo da implantação de técnicas oriundas do Sistema Toyota
de Produção, enfatizando a necessidade de implantação do Lean Manufacturing e do Just in Time,
utilizando a ferramenta kanban com a finalidade de obter resultados realmente superiores, com uso
de conceitos obtidos através da revisão bibliográfica. A implantação do sistema Just in Time, com o
auxílio do kanban na produção é uma técnica simples, mas exige conhecimento e disposição para
mudanças na organização. Quando bem aplicada, a ferramenta torna o processo de produção mais
enxuto, eliminando o desperdício de materiais e serviços, minimizando os custos de produção e
maximizando os lucros, resultando no aumento do capital de giro e a maior competitividade no
mercado.
Palavras-chave: Sistema Toyota de Produção; Kanban; Produção Enxuta; Just in Time.

1 INTRODUÇÃO
Para definir kanban, é preciso distingui-lo do conceito de Sistema Toyota
de Produção, dois termos frequentemente vistos como sinônimos, o que dificulta
a compreensão dos mesmos. Ohno (1997, p. 27) os distingue da seguinte forma:
“O Sistema Toyota de Produção é sustentado pelo sistema Just in Time e pela
autonomação e o método kanban é o meio pelo qual o Sistema Toyota de Produção
flui suavemente”.
Ohno (1997) afirma que o Sistema Toyota de Produção foi originalmente
concebido para produzir pequenas quantidades de muitos tipos para o ambiente
japonês. Com esta base, ele evoluiu para um sistema de produção que pode enfrentar
o desafio da diversificação. Mas para se produzir uma grande variedade de produtos
de forma rápida e sem aumentar os custos existem algumas dificuldades, como a
flutuação das vendas e a diferença de capacidade entre os processos.
Na Toyota, a programação da produção é realizada em etapas. Primeiro é
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desenvolvido um plano anual, em seguida um plano mensal de produção. Com base
nestes planos, as informações da programação diária da produção são gerenciadas
pelo kanban, utilizando cartões informativos. Dessa forma, o kanban organiza a
sequência de produção de acordo com os princípios do Just in Time, produzindo os
materiais necessários, na quantidade necessária e no momento necessário.
Para Contador et al. (2010), kanban é um termo japonês e o mesmo significa
cartão, e age como um disparador de produção de centros produtivos em estágios
anteriores. O kanban coordena a produção de todos os itens de acordo com a demanda
de produtos finais. O sistema de cartões mais difundido atualmente é o sistema
de dois cartões, inicialmente utilizado na fábrica da Toyota no Japão, um deles
denominado kanban de produção e o outro kanban de transporte, onde o primeiro
dispara a produção de um lote de peças e o segundo autoriza a movimentação do
material pela fábrica.
A cultura rígida das empresas orientais faz com que a implantação das
ferramentas do Sistema Toyota de Produção flua naturalmente no ambiente fabril.
Este estudo de caso tem o objetivo de mostrar como as empresas brasileiras podem
se adaptar ao uso destas ferramentas e obterem resultados positivos, mesmo com as
barreiras da cultura ocidental.
2 REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 O surgimento do kanban
Conforme Ohno, citado por Antunes et al. (2008), o Sistema Toyota de
Produção surgiu após a 2ª guerra mundial, em 1953, foi baseado nos supermercados
americanos através de tentativas “acerto e erro”, posteriormente este sistema passou
a ser chamado de kanban e mesmo com a necessidade da Toyota, teve uma demora
de quase 10 anos para ser implantado internamente com sucesso e só ficou completo
em 1962. Taiichi Ohno e sua equipe então decidiram implantar o sistema junto aos
seus fornecedores.
Segundo Antunes et al. (2008), para os fornecedores da Toyota, no entanto o
período de implantação foi muito maior, este tempo foi determinado pelas diferentes
velocidades de implantação por parte das empresas, embora com as dificuldades, as
269

Ensino & Mercado - Desafios da Educação

empresas foram assimilando e começaram a praticar ao longo do tempo as entregas
Just in Time para a Toyota. Foram mais de 20 anos para que o sistema estivesse
completo junto a todos os fornecedores.
1.2 Pré-requisitos para a implantação do kanban
Os pré-requisitos para a implantação do kanban, segundo Monden (1984)
são:
a) produção nivelada: produzir apenas a quantidade necessária para
o processo subsequente de acordo com a demanda de quantidade e
variedade;
b) redução de tempo de preparação: adaptar os equipamentos produtivos
para setups mais rápidos;
c) layout das máquinas: buscar o melhor layout para um trabalho mais
produtivo, permitindo que um operador execute várias funções;
d) padronização dos trabalhos: padronizar as rotinas e os processos,
criando manuais que facilitem o uso por qualquer operador;
e) aperfeiçoamento das atividades: as atividades devem ser
constantemente reavaliadas, proporcionando uma melhoria contínua nas
rotinas e processos; e
f) automação: automatizar o máximo possível cada processo de
fabricação, garantindo a qualidade e a velocidade das atividades.
Os sistemas kanban não podem ser aplicados em fábricas onde os pedidos
são infreqüentes e imprevisíveis e que não utiliza processos de transformação
comuns de materiais. São sistemas simples de serem aplicados, porém, podem
ocorrer atrasos, esperas e outras perdas se um kanban for simplesmente copiado ou
se o número de kanbans for reduzido sem que nenhuma melhoria tenha sido feita
no sistema de produção em si (SHINGO,1996).
1.3 Funções e regras do kanban
Segundo Shingo (1996), os sistemas kanban regulam o fluxo de itens
globais, mantêm o estoque a um mínimo e proporcionam controle visual, a fim de
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executar essas funções com precisão. São eficientes na simplificação do trabalho
administrativo e em dar autonomia ao chão-de-fábrica, o que possibilita responder
às mudanças com maior flexibilidade, além de dar instruções ao processo final e
transmitir as informações de forma organizada e rápida.
O Quadro 1 ilustra as principais funções do kanban e como elas ocorrem no
processo produtivo.

Funções do Kanban
Fornecer informação
transportar

Regras para Utilização
sobre

apanhar

ou O processo subsequente apanha o número
de itens indicados pelo kanban no processo
precedente
Fornecer informação sobre a produção
O processo inicial produz itens na quantidade e
seqüências indicadas pelo kanban
Impedir a superprodução e o transporte Nenhum item é produzido ou transportado sem
excessivo
um kanban
Servir como uma ordem de fabricação afixada Serve para afixar um kanban às mercadorias
às mercadorias
Impedir produtos defeituosos pela identificação Produtos defeituosos não são enviados para o
do processo que os produz
processo seguinte. O resultado é: mercadorias
100% livres de defeitos
Revelar problemas existentes e manter o Reduzir o número de kanban aumenta sua
controle do estoque.
sensibilidade aos problemas

Quadro 1 – Funções e regras para utilização do kanban
Fonte: Ohno ( 1997).

De acordo com Ribeiro (1999), em todo sistema, para a aplicação do
kanban existem algumas regras, que embora não seja um sistema rígido, deverá
passar por algumas etapas consideradas fundamentais de como usar um kanban
para cada embalagem de peça e o kanban estar sempre fixado ao produto físico;
somente podem ser usados contentores padronizados para cada tipo de peça; o
processo subsequente deve retirar, no processo precedente as peças necessárias, nas
quantidades necessárias no local e tempo necessário; o processo precedente deve
produzir somente as quantidades de peças requisitadas pelo processo subsequente;
não é permitir transportar ou fabricar, sem um kanban de movimentação ou de
produção; nunca traga ou fabrique mais que a quantidade indicada no kanban; os
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kanbans devem ser usados na ordem cronológica das entradas; as peças acabadas
devem ser colocadas no lugar indicado com o kanban; redução drástica da produção
antecipada.
1.4 Princípios e vantagens do kanban
Em sua obra, Gomes (1991), afirma que para a aplicação conjunta do
kanban alguns princípios devem ser analisados, como por exemplo, o princípio
da eliminação de perdas, onde qualquer coisa, além da quantidade mínima de
equipamentos, espaço, material, mão-de-obra que são absolutamente essenciais
à produção são desperdícios. Princípio do momento exato em que apenas a peça
necessária, na quantidade, tempo, qualidade e no lugar necessário. Princípio da
qualidade 100%, onde as peça com defeitos não devem prosseguir no processo
de fabricação. Se a produção não é 100% o processo deve parar. Princípio da Poli
valência da mão-de-obra, nunca fabricar peças desnecessárias apenas para utilizar
uma máquina ou mão-de-obra disponível. Deslocar os operários para produzir o
que for necessário e não dispensar a mão-de-obra nas quedas de produção/vendas,
e ou aumento de produtividade. Princípio da disciplina (postura), onde a disciplina
rígida, porém simples, não há facilidades e exceções. Princípio da flexibilidade,
onde ocorre flexibilidade da produção para atender as demandas de qualquer
produto, em qualquer quantidade, a qualquer momento.
Segundo Tubino (1997) empurrar a produção significa que o plano mestre
de produção elabora periodicamente um programa de produção emitindo ordens de
compra e ordens de fabricação. O próximo período de programação considera os
estoques remanescentes ou por vir, incorporando-os de forma natural. É como se os
estoques empurrassem a produção. Com o kanban, os estoques de material só entram
na empresa ou são produzidos por um processo interno anterior de acordo com o
que as linhas de produção subsequentes podem absorver. É como se a produção
puxasse os estoques. De uma forma mais direta e incisiva poderia se dizer que no
sistema tradicional o estoque comanda a produção enquanto que no sistema kanban
a produção comanda o estoque. Em todo caso estas são boas palavras para serem
ditas às pessoas ligadas à produção em um curso de implementação do sistema
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kanban.
Dentre as vantagens citadas pelo autor Ribeiro (1999), está a eliminação da
emissão de documentos de controle; gerenciamento não burocrático; motivacional
(atrai a participação da mão-de-obra); envolvimento das pessoas (grupos de
melhorias); mão-de-obra dedicada e compromissada com o processo; valorização
do empregado fazendo com que ele sinta a importância de sua contribuição para
o sucesso do sistema; processos controlados pela produção; redução drástica dos
estoques; redução máxima das perdas (áreas, movimentação de materiais, mãode-obra, espaço de fabricação e almoxarifados); aumento do capital de giro;
cumprimento de 100% do programa (metas atingidas); baixo custo de implantação;
reduz os custos de fabricação.
1.5 Implantação do kanban
O Just in Time como filosofia apresenta uma ideia nova em termos de
concepção do processo produtivo. Simultaneamente, gera uma série de ferramentas
específicas para viabilizar a implantação prática destas idéias. “O kanban é uma
delas – talvez a mais conhecida (...) o kanban é um modelo típico do sistema Just in
Time. Embora sobreviva com luz própria, o kanban serve para ilustrar a aplicação
da filosofia, evidenciando sua utilidade, viabilidade e aplicabilidade” (PALADINI,
1994, p. 100).
O kanban deve ter início sempre dentro de uma área da empresa, passar
paulatinamente para outra, ter suas falhas corrigidas e ser consolidado internamente,
para só depois ser passado ao fornecedor. “É um trabalho contínuo e permanente
de aperfeiçoamento (...) começar o kanban de fora para dentro de uma empresa é o
maior erro que se pode cometer” (MOURA,1996, p. 10).
O kanban utiliza as três cores tradicionais de alerta: verde, amarelo e
vermelho. Cada linha das colunas desses painéis é pintada com uma cor para facilitar
a visualização da urgência em se requisitar ou produzir este item. “Normalmente,
emprega-se a cor verde para indicar condições normais de requisição ou produção,
a cor amarela para indicar atenção com este item, e a cor vermelha para sinalizar
urgência na requisição ou produção deste item” (TUBINO, 1997, p. 201).
Quanto ao número de cartões kanban, existem equações matemáticas
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para o seu cálculo. Quanto mais cartões, maior o estoque em processo e menor a
possibilidade de faltar material num certo setor. Fernandes, Tanaka e Filho (2006),
citam em seu artigo a opinião de vários autores sobre a implantação do kanban.
Gelders e Wassenhöve (1985), são taxativos em afirmar que se as condições para
que o kanban funcione bem estiverem presentes, ele é o sistema ideal em ambientes
propícios para a sua utilização. Estas condições são bastante conhecidas na literatura:
baixos tempos de setup, baixa variedade de itens e demanda relativamente estável
(WHITE; PRYBUTOK, 2001). Portanto, o “kanban não é para todos” (SIPPER;
BULFIN, 1997). Para MacCarthy e Fernandes (2000), o kanban é um sistema
adequado para sistemas de produção em massa e repetitivos.
1.6 Resultados obtidos com a implantação do kanban
Ribeiro, citado por Lampkowski e Winckler (2010) relata os resultados
obtidos numa empresa do setor de eletrodomésticos. O inventário de materiais em
processo comparada a produção acabada entre os anos 1 (antes da implementação
do kanban) e o ano 2 (após efetivação do kanban), indicou que no ano 1 era
necessário manter em processo 44,1% do valor da produção terminada e, no ano,
essa proporção caiu para 19,7%. Houve redução de 55% no valor do estoque de
materiais em processo, de $702.947 para $483.111 milhões, enquanto o valor da
produção acabada evoluiu 59%, de $1.597.291 para $2.450.922 milhões.
Notou-se significativos ganhos nos custos financeiros, melhores níveis no e
estoque de materiais em processo e, sobretudo, no equilíbrio do fluxo de caixa da
empresa. Numa segunda demonstração apresenta a posição de 14 itens estocados
antes do início do kanban e a comparação com o máximo inventário possível, após
a implantação do sistema. Na primeira situação observou-se uma redução de 59%
nas quantidades: ano 1, 5.498.428 de unidades para 2.232.800 no ano 2, e, em
valores a redução foi de 45%: ano 1 $11.149.864, ano 2 $6.124.108.
Novas perspectivas acerca do desempenho humano nas organizações se
tornaram essenciais nos atuais modelos de gestão, pois o capital humano tornou-se
o grande diferencial competitivo das empresas. A necessidade de encontrar a pessoa
certa para cada posição faz com que os gestores passem a ser envolvidos no processo
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de recrutamento e seleção. O líder é a pessoa mais indicada para definir o que o
colaborador irá enfrentar. Este novo processo seletivo aumenta consideravelmente
a chance de acertar na escolha e pode resultar em um melhor desempenho individual
e coletivo.
Esse trabalho foi estruturado de forma a permitir um melhor entendimento
da evolução da gestão de pessoas, que demonstra a descentralização dos Recursos
Humanos (RH) ocasionando o envolvimento dos gestores nos processos de seleção
e recrutamento, que por sua vez irão definir as pessoas que formaram a sua equipe
e a maneira de selecioná-las.
A primeira etapa deste artigo emerge para explanar quatro itens
fundamentais para o entendimento geral: i) a gestão de pessoas e a maneira como
vem se modificando perante as novas realidades fabris; ii) a teoria comportamental
buscando as motivações e perturbações que modificam o comportamento humano;
iii) o recrutamento e seleção mostrando as técnicas e ferramentas de seleção; iv) a
rotatividade condizendo a entrada e saídas de colaboradores das organizações.
Em seguida foram realizadas as intervenções no sistema de recrutamento
e seleção de colaboradores, deixando nas mãos dos líderes a responsabilidade por
selecionar e identificar por meio de técnicas as pessoas que melhor vão se encaixar
em sua equipe. Baseando-se nos dados do antigo sistema de seleção, da percepção
do seu público interno e da análise real das condições da organização.
Funcionários satisfeitos e comprometidos resultam na redução dos
índices de absenteísmo e rotatividade e na criação de um clima favorável ao
desenvolvimento humano na organização, gerando um alto nível de maturidade
da equipe, ocasionando colaboradores proativos e motivados. O sucesso deste
processo depende do entendimento, experiência e principalmente do envolvimento
das lideranças com a sua equipe e com a busca da melhoria na gestão de pessoas.
3 METODOLOGIA

Neste trabalho, foi adotada a metodologia de estudo de caso, utilizando-se
do relato das experiências práticas entre os gestores do projeto e responsáveis pela
implementação e funcionamento do kanban e da filosofia Just in Time.
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O estudo de caso tem a natureza empírica investigar um determinado
fenômeno devido a um contexto de vida, quanto a prováveis fenômenos estudados
não são claramente definidos. Permite assim, ampliar os estudos e conhecimentos
(GIL, 1996). A principal tendência do estudo de caso é a tentativa de esclarecer
como decisões foram tomadas impulsionadas e os resultados alcançados (YIN,
2001).
No estudo de caso, Bryman (1989) aponta que o estudo de caso trata-se de
uma investigação de características qualitativas, ou seja, permite o delineamento
complexo do contexto, possibilita o desdobramento dos eventos ao longo do tempo,
utiliza três tipos mais importantes de dados: observação, entrevista semiestruturada
e leitura de documentos cedidos pela unidade de estudo.
A pesquisa foi realizada durante a execução do projeto kanban na empresa
Steelinject Injeção de Aços Ltda, realizando-se as seguintes fases:
a) estudo dos conceitos da ferramenta kanban;
b) localização e dimensionamento dos supermercados;
c) cálculo da quantidade de cartões kanban;
d) execução dos kaizens e ferramentas do Lean Manufacturing;
e) formação dos supermercados;
f) Fluxo de trabalho da ferramenta kanban.
Os objetivos deste estudo estão divididos da seguinte forma: levantar
os resultados esperados com a implantação da ferramenta kanban; relatar as
dificuldades enfrentadas durante a execução do projeto e verificar as melhorias e
ganhos proporcionados.
4

ESTUDO DE CASO

O objeto deste estudo é a empresa Steelinject Injeção de Aços Ltda.,
pertencente ao grupo Lupatech S/A, localizada na cidade de Caxias do Sul, região
nordeste do Rio Grande do Sul. Pioneira na América Latina na produção de peças
em aço pelo processo MIM (Metal Injection Molding), a Steelinject está presente no
mercado brasileiro, além de exportar seus produtos para clientes da Alemanha, Itália,
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Estados Unidos, Bélgica e Argentina. Atende diversos segmentos, como automotivo,
máquinas têxteis, defesa, ortodontia, automação industrial, eletroeletrônicos, entre
outros. Possui aproximadamente 80 funcionários entre diretos e indiretos.
Através do processo MIM, a Steelinject está capacitada a fornecer peças
de aço em altas séries, de menos de 1g até 150g de peso. As peças têm como
característica um excelente grau de acabamento, precisão dimensional, alta
densidade e complexidade de forma.
5

ANÁLISE DOS DADOS

5.1 Projeto de implementação
A implantação da ferramenta kanban faz parte do Projeto Lean Manufacturing
elaborado pelos gestores da empresa. Inicialmente, foram traçados os objetivos
e mapeados os estados originais e futuros, além disso, foram apresentados os
indicadores e elaborados os planos de implementação do projeto.
As equipes definidas pelos gestores contemplam um representante de cada
área da empresa, com o objetivo de unir o máximo de conhecimento do processo
durante a execução das atividades do projeto.
Utilizando os conceitos do Lean Manufacturing, as atividades das equipes
foram criadas com objetivos específicos, como:
a) escolha e seleção dos produtos para o projeto piloto, através da
classificação ABC;
b) mapeamento do fluxo de valor dos produtos escolhidos;
c) execução dos kaizens (melhorias) e padronização das atividades de
produção;
d) implantação das ferramentas Lean nos principais equipamentos e postos
de trabalho, como OEE, setup rápido, TPM, poka-yoke, 5S’s e gestão à
vista;
e) implantação a produção puxada, através da ferramenta kanban.
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4.2 Objetivos e resultados esperados com o projeto
Como a ferramenta kanban está inserida no projeto Lean Manufacturing, os
principais resultados e objetivos esperados pelos gestores do projeto são comuns
em ambos os casos:
a)
b)
c)
d)
e)

atender plenamente o cliente em termos de prazos, custos e qualidade;
reduzir o capital de giro com a redução dos estoques intermediários;
reduzir os custos de produção e aumentar os ganhos em faturamento;
efetuar uma transformação Lean no conceito da gestão;
otimização dos recursos operacionais (produzir mais, utilizando menos
recursos).

4.3 Implantação da ferramenta kanban
A implantação da ferramenta kanban na empresa foi realizada seis etapas,
citadas nos tópicos a seguir.
4.3.1 Estudo dos conceitos da ferramenta kanban
A produção empurrada é baseada em previsões de demanda, onde cada
processo produz uma determinada quantidade de peças independente do consumo
do processo seguinte. Já a produção puxada (Figura 1) é uma forma de controle
da produção em que cada etapa do processo só deve produzir quando o processo
posterior, ou cliente final, o solicite.
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Figura 1 – Diferença entre produção empurrada e produção puxada
Fonte: Baleeiro (2010).
O estudo destes conceitos foi fundamental para o entendimento da
ferramenta kanban às equipes. Foram pesquisados diversos artigos e documentos
para se aprofundar os conhecimentos e técnicas aplicadas à ferramenta.
A empresa também utilizou uma consultoria externa com vasta experiência
neste tipo de projeto, com o intuito de realizar treinamentos, trocar experiências e
sanar dúvidas.
4.3.2 Localização e dimensionamento dos supermercados
Supermercado é um estoque de peças devidamente calculado de forma que
o cliente encontre o que precisa e o fornecedor consiga repor o supermercado antes
que os níveis mínimos definidos sejam atingidos. Os locais onde devem existir
supermercados são:
a) quando houver variações de demanda;
b) processos não dedicados;
c) processos não confiáveis;
d) processos distantes;
e) lotes de produção maiores que os lotes de compra;
f) quando o tempo de produção (lead-time) for muito longo;
g) onde não é possível fluxo contínuo.
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Na empresa estudada, diversas simulações foram feitas antes de serem
definidos os locais dos supermercados. Inicialmente, foram colocados quatro
pontos de supermercado, porém, foi constatado que os estoques intermediários
seriam maiores que o estado original. Desta forma, foram considerados apenas os
pontos onde existem gargalos, e houve uma redução para apenas dois pontos de
supermercados.
4.3.3 Cálculo da quantidade de cartões kanban
O dimensionamento adequado do kanban é necessário para atender o
principal objetivo que é a redução dos estoques. O estoque máximo e o estoque em
processo são determinados pela quantidade de peças por kanban e pelo número de
kanbans alocados no sistema produtivo.
Monden, citado por Danni e Tubino (2008) foi o primeiro pesquisador a
desenvolver uma equação para a determinação do número de kanbans, utilizada
pela Toyota. Nesta equação, o número de kanbans é dado em função da demanda
prevista, do tempo de reposição, do nível de segurança do estoque e da capacidade
do recipiente.
#K = D x Trep x (1 + a) / C
Onde:
#K = Número de kanbans
D = demanda (peças/tempo)
Trep = Tempo de reposição (tempo)
a = Fator de segurança
C = Capacidade do recipiente (peças/recipiente)
A equação desenvolvida por Moden foi utilizada no cálculo da quantidade
de cartões kanban no processo, porém, o resultado é suscetível a variações devido
aos critérios utilizados no fator de segurança do estoque, podendo gerar uma
quantidade muito grande de cartões caso este fator seja muito conservador.
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4.3.4 Execução dos kaizens e ferramentas Lean
Antes de iniciar a execução do kanban é fundamental que todos os kaizens e
ferramentas Lean estejam concluídos, pois o kanban depende deles para funcionar.
Algumas ferramentas Lean como OEE, 5S’s e gestão à vista foram
implantadas e começaram a ser utilizadas antes da entrada do kanban, já ferramentas
como TPM e setup rápido não foram implantadas.
Durante as análises do fluxo de valor dos produtos da família piloto, surgiram
diversos kaizens (oportunidades de melhorias), que deveriam ser implementados
antes do início do kanban, porém, devido a algumas limitações, não foram totalmente
concluídos.
4.3.5 Formação dos supermercados
A ferramenta kanban exige que todos os estoques planejados estejam
formados nos seus respectivos supermercados. Antes que todos os supermercados
estejam cheios, nenhum produto pode ser movimentado, por isso, este trabalho
exige que seja gerado um estoque de segurança de produtos prontos para evitar que
o cliente deixe de receber o produto.
Para que a formação dos supermercados ocorresse de forma segura, o setor de
PCP da empresa programou a produção de um grande número de produtos dos itens
que fariam parte do projeto piloto gerando um estoque em processo descontrolado.
4.3.6 Fluxo de trabalho do kanban
Após a formação dos supermercados, foram realizados os treinamentos para
a equipe de funcionários envolvida na implantação do kanban. Neste momento,
foram explicadas as regras para o funcionamento da ferramenta, além de detalhar
toda movimentação que os produtos e cartões kanban fazem na fábrica.
O fluxograma (Figura 2) mostra como é feita a movimentação dos kanbans
entre os supermercados.
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Figura 2 – Fluxograma de movimentação dos kanbans entre os supermercados
Fonte: Steelinject Injeção de Aços Ltda.
4.4 Dificuldades encontradas
Apesar de a ferramenta kanban demonstrar ser eficaz, a equipe enfrentou
diversas dificuldades durante a implantação. Algumas dessas dificuldades são
citadas a seguir:
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a) inicialmente houve um envolvimento de um número excessivo de
pessoas que foi se reduzindo durante a implantação;
b) os prazos das atividades poucas vezes foram cumpridos o que fez com
que fosse alterado o prazo final. Isto ocorreu devido ao excesso de
atividades diárias da equipe;
c) muitas vezes o projeto foi deixado em segundo plano devido à falta
de tempo e resistência de alguns funcionários, principalmente da alta
gestão;
d) a falta de orçamento fez com que mudassem alguns objetivos iniciais e
deixou a equipe desconfortável;
e) durante o período de execução dos kaizens, a principal dificuldade foi
uma melhoria que exigia uma mudança completa no processo. Depois
de diversas tentativas sem sucesso, foi decidido pelo grupo que esta
melhoria seria abandonada e se manteria o processo normal;
f) devido ao atraso na execução dos kaizens, foi decidido que as frentes
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de trabalho seriam concentradas em apenas um produto e não mais
em uma família. A partir deste momento, todos os esforços foram
concentrados neste produto e foram executadas apenas as melhorias que
não impactaram em grandes mudanças no processo;
g) ferramentas Lean como setup rápido, poka-yoke e TPM não foram
implantadas.
h) existiu muita dificuldade no cálculo da quantidade de cartões, pois nas
simulações sempre ficavam lacunas sem respostas;
i) a equipe não possuía experiência em Lean Manufacturing e faltaram
fontes para benchmarking;
j) a consultoria externa não contribuiu de modo a evitar que muitos erros
acontecessem, devido ao pouco tempo contratado.
4.5 Melhorias proporcionadas
Apesar das diversas dificuldades enfrentadas, a equipe concluiu o projeto
com alguns resultados positivos e melhorias proporcionadas. Alguns destes
resultados são citados a seguir:
a) com a implantação deste novo método de programação da produção,
conseguiu-se reduzir os estoques em processo, já que as quantidades a
serem produzidas são definidas pelo número de cartões;
b) melhorou a comunicação entre os processos, pois o processo precedente
só produz de acordo com as necessidades do processo subsequente;
c) reduziu o tempo de processamento do produto devido aos kaizens
implantados.
d) melhorou o desempenho de entregas ao cliente, reduzindo para zero os
atrasos;
e) o PCP raramente faz intervenções no produto com kanban, porém,
ainda existe a necessidade de ordens de fabricação.
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5

ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS

O Quadro 2 apresenta um comparativo entre os objetivos e resultados
alcançados:
Objetivos

Resultados

Atender plenamente o cliente - Os resultados não foram
em termos de prazos, custos e atingidos de forma harmônica,
qualidade
pois, no meio do processo de
construção mudou-se o escopo
do trabalho, deixando de se
trabalhar com toda a família
piloto e passou-se a trabalhar
com um único produto piloto.
- Para o produto piloto, houve
uma redução do tempo de
processamento, melhorou o
desempenho das entregas,
eliminando os atrasos.
- O PCP raramente está
fazendo intervenções no
produto piloto.
Reduzir o capital de giro - No primeiro momento houve
com a redução dos estoques um aumento dos estoques
intermediários
intermediários para que se
pudesse ter sustentação no
projeto piloto, eliminando
riscos de parada de linha do
cliente.
Reduzir os custos de produção - Não houve nenhuma redução
e aumentar os ganhos em significativa
nos
custos,
faturamento
pois, o trabalho embrionário
aconteceuo com apenas um
produto de alto volume, mas
de baixo custo de produção.

284

Comentários
- A mudança de escopo se
deve em função de: atrasos
nas execuções dos kaizens e
também da complexidade de
trabalhar com todos os itens
ao mesmo tempo, pois, os
primeiros testes do projeto
foram muito satisfatórios
em pequena escala e com a
introdução dos lotes pilotos os
resultados não se replicavam.
- No que tange a qualidade,
só foi alcançado o objetivo,
no momento em que houve a
alteração de rota do escopo.
- Há necessidade de realizar
uma redução dos produtos em
processos com a eliminação
dos cartões.

- O resultado teria sido muito
melhor e mais satisfatório em
se tratando de custos, se todos
os kaizens fossem aplicados e
implementados na íntegra.
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Efetuar uma transformação - Houve convencimento
Lean no conceito da gestão
por parte dos gestores, que
realmente o projeto funciona,
com pouco investimento
inicial, porém, com muito
trabalho interno e resultados
positivos.

Otimização
dos
recursos - Não foi alcançado a
operacionais (produzir mais, otimização
esperada
no
utilizando menos recursos)
primeiro momento, porém,
com muito estudos dos
kaizens, nos fluxos de valor,
foi conseguido a eliminação
de algumas operações.
- Melhoria da comunicação
entre processos, pois o
processo precedente só produz
de acordo com as necessidades
do processo subseqüente.

- Houve o aprendizado,
porém, a transformação não
foi significativa para que
houvesse uma multiplicação
deste conhecimento.
- Com os resultados obtidos,
a gestão motivou-se para
desenvolver todos os novos
produtos com o esse método.
- Houve uma melhor utilização
dos recursos produtivos, sendo
que os mesmo são utilizados
para outros itens, que entraram
em processo em função da
abertura de tempo disponível
após as melhorias implantadas.

Quadro 2 – Comparativo entre os objetivos e resultados alcançados
Fonte: Elaborado pelos autores.
7 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com este estudo pode-se constatar que para uma implantação bem sucedida
dos princípios do Sistema Toyota de Produção e do kanban se faz necessário relativo
conhecimento e profundo estudo das ferramentas do Lean Manufacturing. Também
necessita uma mudança cultural, pois, o funcionamento do kanban produtivo
depende fundamentalmente do comprometimento da mão-de-obra e da gestão
envolvida no processo, para que os novos desafios sejam bem sucedidos. Sugere-se
intensificar o treinamento para a assimilação e mudança comportamental quanto ao
comprometimento e prática do sistema.
Mesmo implantado sem as condições adequadas, como restrições financeiras,
o kanban revela-se um sistema simples e eficaz no controle das atividades produtivas
em resposta ao Just in Time. Os processos operacionais e burocráticos são reduzidos
dinamizando o trabalho sem prejudicar a qualidade dos produtos e serviços. Hoje
se tem uma visão mais ampla das condições em geral, o que dá oportunidade de
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evolução. Pode-se notar a evolução cultural ocorrida nos últimos tempos.
A ferramenta kanban não alcançou todos os resultados esperados, muito
embora, foi observada a necessidade de se perseguir com melhorias, principalmente
nas restrições na busca dos melhores resultados e maior sucesso na implementação.
Analisando os resultados insatisfatórios relatados no estudo de caso, pôde-se
observar possibilidade de atuação em novas frentes de trabalho.
O projeto de implantação da ferramenta kanban despertou anseios e receios
para toda a equipe em função da mudança, pois em primeiro momento imaginava-se
que iriam acontecer grandes mudanças, porém, no decorrer do projeto observou-se
que foram desenvolvidas pequenas ações, mas com grande impacto na organização.
Apesar de existir a necessidade constante de acompanhamento e controle, das
dificuldades enfrentadas e das falhas observadas durante o processo de implantação
da ferramenta kanban, pôde-se concluir que o projeto foi bem sucedido. Isto porque
os principais objetivos foram alcançados mesmo que em escala menor do que o
esperado.
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RESUMO
Este trabalho tem por objetivo promover a análise da inteligência emocional como potencializadora
numa instituição de ensino superior para favorecer os processos de trabalho dos líderes. O texto
se propõe a fazer uma breve retrospectiva do conceito de inteligência emocional e, em seguida,
aprecia-se a relevância do aproveitamento efetivo das emoções para a complementação de uma
carreira promissora, que é uma capacidade importante para liderar pessoas, equipes e processos
de trabalho em qualquer tipo de organização. E do Quociente Emocional de seus líderes por meio
dos componentes da Inteligência Emocional, podem-se verificar as aptidões necessárias e mais
relevantes. O método de coleta de dados utilizado foi o de entrevista individual com gravação de
áudio e vídeo com perguntas abertas baseadas nos cinco componentes da inteligência emocional no
trabalho de acordo com Goleman. Foram entrevistados seis líderes de uma IES de diferentes áreas.
Os resultados da pesquisa evidenciaram que dependendo da área e atividade de cada gestor algumas
aptidões eram mais relevantes que outras.
Palavras-chave: Inteligência emocional; Aptidões; Quociente emocional; Líder.

1 INTRODUÇÃO
A globalização permite que novas tecnologias sejam aliadas aos gestores
para o bom andamento de suas atividades. As atividades lógicas e teóricas têm de
ser dominadas pelos líderes para vencer os desafios do mercado de trabalho. Na
década de 90 estudos foram aprofundados e difundidos sobre um diferencial que
faz com que algumas pessoas possam se destacar das demais, que é a Inteligência
Emocional (IE), caracterizada pelo uso de forma inteligente das emoções, fazendo
com que elas trabalhem em auxílio, aperfeiçoando, assim, o comportamento e o
raciocínio. (GOLEMAN, 1995).
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O autor ainda assegura que existem dois tipos de inteligência distintas:
Quociente Intelectual(QI) e o Quociente Emocional(QE), na melhor das hipóteses,
o QI contribui com cerca de vinte por cento para os fatores que determinam o
sucesso na vida, o que deixa oitenta por cento por conta de outras variáveis.
Selau (2011) constata que o QI diz respeito a gerar, planejar boas ideias,
enquanto o QE refere-se à realização, colocar em prátrica, ou seja, a ação
propriamente dita. Afirma-se, também que o QI pode fazer com que se consiga um
emprego, entretanto, é o QE que garantirá as promoções. Isto pode explicar como
pessoas com baixo grau de escolaridade ou, até mesmo, insuficiente para o cargo
que exercem, obtém resultados expressivos, alcançam os objetivos propostos, se
mantém na empresa com boa performance e ativos, com indicadores de desempenho
favoráveis, devido a um alto grau de Quociente Emocional.
De acordo com Goleman (1995), aprende-se a lidar com as emoções no
decorrer da vida, ou seja, o QE não é hereditário. Sabe-se através de estudos que as
emoções fortes, como raiva ou ansiedade, criam um bloqueio na região frontal do
cérebro responsável pelo raciocínio.
O presente trabalho tem como foco de estudo uma Instituição de Ensino
Superior que atua no mercado desde o ano de 1999, voltada para a prestação de
serviços na área da educação. Oferece atividades de ensino, pesquisa e extensão,
tendo como Negócio “Educação, cultura e conhecimento” e a Missão de
“Promover e compartilhar educação, cultura e conhecimento a todas as gerações,
com competência criatividade e emoção, no desenvolvimento da cidadania e na
construção de uma sociedade melhor.” E como Visão “Ser uma instituição de
referência em educação, cultura e conhecimento, autossustentável, consolidando e
ampliando nossos negócios”.
A instituição acolhe a diversidade e está atenta às exigências contemporâneas,
a partir de Princípios que focalizam “o aluno como maior patrimônio; a qualidade,
como busca permanente; a ética, como postura; a cidadania, como compromisso
social; a agilidade, como dinâmica de ação; o trabalho de equipe, como prática
constante; a sustentabilidade, como forma de crescimento; a liberdade, como
expressão; a inclusão, como respeito à diversidade; e a vida, como bem maior”.
Cabe ressaltar que o problema de pesquisa deste trabalho consiste em
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responder a seguinte questão: Qual o fator de quociente emocional (QE) que
influencia na percepção dos líderes de uma Instituição de Ensino Superior (IES)?
Assim como o seu objetivo geral refere-se a identificar os fatores da Inteligência
Emocional (IE) que influenciam na percepção dos líderes de uma Instituição de
Ensino Superior (IES). Ademais, seus objetivos específicos são: identificar os
líderes da organização bem com o seus setores e analisar como os componentes da
inteligência emocional no trabalho influenciam na percepção de cada gestor.
O presente artigo está dividido em quatro partes. A primeira parte referese à fundamentação teórica em que será apresentado o conceito de inteligência
emocional e liderança, no capítulo 2. Depois disso, no capítulo 3, será apresentada
a metodologia do trabalho e, no capítulo 4, a análise dos resultados da pesquisa. Por
fim, no capítulo 5, serão expostas as conclusões do referido artigo.
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Este capítulo restringe-se a apresentação dos principais conceitos teóricos
indispensáveis para o desenvolvimento deste trabalho. Sendo assim, está dividido
em tópicos com os objetivos de relatar uma breve retrospectiva da história da
inteligência emocional, a liderança e a relação existente entre a IE e os líderes.
2.1 Breve Retrospectiva da História da Inteligência Emocional
Ao longo de toda a história, “Inteligência” é um assunto que tem sido
estudado com o propósito de descobrir se é admissível medir o grau de habilidade
intelectual de uma pessoa. Um dos índices utilizados para julgar este grau é o QI
(Quociente de Inteligência), que foi desenvolvido, proposto e aperfeiçoado por
Albert Binet na década de 1920. A base do QI é a capacidade lógico-matemática
que é utilizado até hoje para selecionar as pessoas nas empresas. (ABRANTES et
al, 2009).
A partir de 1950 esta consideração começou a ser interrogada, ao surgirem
críticas apontando outras aptidões também importantes, além da capacidade lógicomatemática.
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Gardner (1979 apud JUNQUEIRA et al, 2011) nomeou o “Projeto Zero
de Harvard”, que foi determinado como o projeto que ascendeu a teoria das
inteligências múltiplas. Por meio deste projeto, ainda Gardner (2001) identificou sete
inteligências humanas distintas, sendo elas: Inteligência Linguística, Inteligência
Lógico-Matemática, Inteligência Cinestésica, Inteligência Espacial, Inteligência
Musical, Inteligência Interpessoal e Inteligência Intrapessoal.
A Inteligência Linguística refere-se à habilidade de lidar de forma criativa
com as palavras; a Inteligência Lógico-Matemática diz respeito à capacidade que se
tem para resolver problemas envolvendo números e demais elementos matemáticos,
isto é, habilidades para o raciocínio dedutivo; a Inteligência Cinestésica trata sobre
a capacidade de empregar o próprio corpo de formas habilidosas; a Inteligência
Espacial fala sobre a noção de espaço e direção; a Inteligência Musical inclui a
capacidade de constituir sons de modo criativo; a Inteligência Interpessoal diz
respeito à habilidade de compreender os outros, o modo como aceitar e conviver com
o diferente; e a Inteligência Intrapessoal refere-se à capacidade de relacionamento
consigo mesmo, ou seja, o autoconhecimento, a habilidade de administrar seus
sentimentos e emoções (GARDNER, 2001).
A partir dos conceitos das inteligências interpessoal e intrapessoal,
identificados nas inteligências múltiplas, iniciaram-se os estudos sobre Inteligência
Emocional (IE). Na visão de Goleman (2001, p.337) a IE é “a capacidade de
identificar nossos próprios sentimentos e os dos outros, de motivar a nós mesmos
e de gerenciar bem as emoções dentro de nós e em nossos relacionamentos.” Em
outras palavras, a IE pode-se resumir ao conceito das inteligências interpessoal e
intrapessoal.
A Inteligência Emocional é a habilidade de compreender, avaliar e expressar
emoções com exatidão; a capacidade de acessar e/ou provocar sentimentos para
facilitar o pensamento; a aptidão de entender as emoções e o conhecimento
emocional e a capacidade de equilibrar emoções para promover desenvolvimento
emocional e intelectual. (MAYER; SALOVEY, 1997 apud VALLE, 2006)
Por conseguinte, a IE pode-se caracterizar como as aptidões de assimilação,
apreciação e desenvolvimento de emoções de acordo com as necessidades. A
Inteligência Emocional é, para Weisinger (2001), o uso inteligente das emoções,
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isto é, fazer com que as emoções trabalhem a favor, usando-as como facilitadoras
nos relacionamentos interpessoais a fim de alcançar objetivos.
2.2 A liderança no contexto organizacional
De acordo com Bittel (1982, p.40) apud JUNQUEIRA et al, (2011) “liderança
é o artifício de fazer com que outras pessoas o sigam e façam voluntariamente aquilo
que você deseja que elas façam”. Em outras palavras, a pessoa que possui traços
específicos de personalidade que se diferenciam dos demais consegue influenciar o
comportamento dos que o cercam.
Indubitavelmente, o papel de um líder em qualquer organização é de
influenciar a sua equipe de trabalho positivamente em busca dos objetivos
organizacionais. Hunter (2004) afirma que a liderança é uma habilidade utilizada
para influenciar pessoas com intuito de fazer com que elas trabalhem direcionadas
a atingir metas de um bem comum.
Liderar é pensar sempre à frente do seu tempo, é desejar constantemente
aprender e ter a capacidade de influenciar, um líder, portanto, faz parte da equipe
com o papel fundamental de direcionar os esforços para o bom andamento dos
trabalhos de uma organização. (LLATAS; DA SILVA JR., 2009).
Diante da nova economia, as organizações precisam enfrentar desafios
complexos que exigem uma liderança flexível e inovadora. Apontada como
um aspecto importante, a liderança é responsável pelo sucesso ou fracasso de
uma organização por estar ligada à harmonização dos demais processos como
planejamento, organização e controle, que são, por sua vez, realizados por pessoas.
(AUGUSTO, 2012).
Augusto (2012, p. 1) ainda comenta que “sem a devida direção, estímulo
e influência sobre as pessoas envolvidas, esses processos ficam prejudicados,
destinando na frustração dos objetivos da organização”.
Enfim, pode-se afirmar que o papel da liderança dentro das organizações faz
com que as equipes de trabalho atuem em sinergia em busca das metas institucionais,
ou seja, o líder dá a direção a ser seguida e acompanha os envolvidos para que o
foco não seja desviado.
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2.3 A liderança baseada nos princípios da Inteligência Emocional
Os líderes que desenvolvem a inteligência emocional possuem empatia,
são visionários, procuram o desenvolvimento dos outros e o seu próprio
desenvolvimento, têm autodisciplina, são autoconscientes e motivados. Dentro de
qualquer tipo de organização é o líder o formador de valores, guia e receptor da
inteligência emocional. (GOLEMAN, 1995).
Segundo Drucker (apud Cooper e Sawaf, 1997) a principal função do líder
é saber controlar a própria energia para, depois, harmonizar a energia dos que estão
ao seu redor. Diante desse pensamento, pode-se perceber que a liderança eficaz está
diretamente relacionada com capacidade emocional de cada gestor.
As emoções podem afetar as relações de trabalho, tanto positiva quanto
negativamente, principalmente quando se trata de um líder, pode interferir em toda
uma equipe de trabalho.
Para Goleman (1995), certas aptidões podem fazer a diferença para alcançar
objetivos, que são: autocontrole, zelo, persistência e capacidade de automotivação.
E essas aptidões equivalem ao termo “inteligência emocional”.
O conhecimento da inteligência emocional para Cooper e Sawaf (1997), tem
ensinado como aumentar a capacidade de raciocínio e como utilizar efetivamente
a energia das emoções a fim de aproveitar ao máximo o poder inerente da própria
pessoa e de saber lidar com os outros.
No entendimento de Cury (2008) o sucesso de uma pessoa é ligado
diretamente a sua inteligência emocional. Ao longo dos anos estudos demonstraram
que a capacidade de uso da inteligência emocional (IE) é capaz de reduzir os níveis
de stress, aumentar a qualidade de vida, satisfação, a eficiência e a competitividade
nas organizações.
Kamanchek (2012) explica que um líder resiliente é capaz de minimizar os
conflitos e as dificuldades e tem capacidade de resolvê-los com maior competência.
Resiliência, portanto, é um conceito importante na área da psicologia, que podese agregar à liderança, ou seja, a aptidão de adaptar-se as mudanças, lidar com
problemas, vencer desafios ou resistir as pressões do dia-a-dia, que pode ser
comparada com a habilidade social (GOLEMAN, 1998).
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De acordo com Job (2003), que fez estudos sobre a resiliência em
organizações, diz que se trata de uma tomada de decisão ao se deparar num contexto
entre a tensão do ambiente e a vontade de vencer. Tais decisões proporcionam forças
para enfrentar a adversidade. Contudo, pode-se declarar que um líder resiliente
consegue combinar fatores que propiciam condições para enfrentar e superar
problemas e adversidades.
Paulo Yazigi Sabbag é professor da escola de aadministração de empresas
da Fundação Getulio Vargas de São Paulo (FGV) e idealizador da primeira escala
nacional para avaliar o nível de resiliência de profissionais adultos. Segundo
ele, são nove fatores: autoeficácia, solução de problemas, temperança, empatia,
proatividade, competência social, tenacidade, otimismo e flexibilidade mental.
(KAMANCHEK, 2012).
Diante do exposto, pode-se alegar que ao controlar as emoções todos esses
fatores podem ser alcançados, ou seja, pode-se ter inteligência emocional.

3 METODOLOGIA
Este estudo tem como objetivo geral identificar os fatores que influenciam
na percepção dos líderes entrevistados numa Instituição de Ensino Superior, sendo
assim, a abordagem utilizada foi a qualitativa, visando identificar qual o fator de
quociente emocional (QE) mais relevante na percepção dos líderes relacionando
com a inteligência emocional.
A pesquisa qualitativa, de acordo com Flick (2004), tem aspectos essenciais
que consistem na escolha correta de métodos e teorias oportunos e permite ter uma
variedade de abordagens e métodos que difere da pesquisa quantitativa. E afirma
ainda que a subjetividade do pesquisador e daqueles que estão sendo analisados é
parte do processo de pesquisa. Já Marconi e Lakatos (2006), afirmam que:
“Metodologia qualitativa preocupa-se em analisar e interpretar aspectos
mais profundos, descrevendo a complexidade do comportamento humano. Fornece analise mais detalhada sobre as investigações, hábitos,
atitudes, tendências de comportamento., etc.” (MARCONI; LAKATOS, 2006, p. 269).
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Quanto à natureza abordada neste estudo foi utilizada a descritiva, em que
o objetivo é obter informações de uma população. O processo descritivo visa à
identificação, registro e análise das características, fatores ou variáveis que se
relacionam ao processo, ou seja, após a coleta de dados é realizada uma análise
para uma posterior determinação de efeitos e resultados. (NUNES, 2012).
Para levantar os dados necessários para esta pesquisa, fez-se necessário
um conhecimento do quadro funcional de seis líderes da instituição durante os
meses de março e abril de 2013. Foram realizadas entrevistas individualmente
e com gravação de áudio e vídeo com seis gestores da instituição, constituído
por 50% do sexo feminino e 50% do sexo masculino, divididos nas seguintes
áreas administrativas envolvidas, respectivamente: Coordenação de Vendas e
Relacionamento, Coordenação da Central de Serviços, Coordenação do Registro
Acadêmico, Coordenação da Biblioteca, Coordenação de Graduação e, por fim,
Gestão.
A técnica utilizada neste estudo foi a entrevista em profundidade através de
um protocolo de entrevista com seis questões sobre os componentes da inteligência
emocional no trabalho segundo a teoria de Goleman, sendo que a sexta e última
pergunta foi para saber dos entrevistados a percepção geral deles quantos as cinco
perguntas anteriores baseadas nos componentes da IE.
É importante ressaltar que a teoria de Goleman propõe cinco aptidões
que são: empatia, autoconsciência, autodisciplina, motivação e habilidades
sociais. As perguntas, logo, foram elaboradas pelas autoras com base nas cinco
aptidões fundamentadas por ele, portanto, cada uma das cinco questões refere-se
a um componente identificado no modelo de teoria do autor. A seguir, as questões
desenvolvidas:

Componente

1. Empatia

Questão
Diante de uma situação de conflito na empresa em que você precisa tomar
uma decisão imediata, comente como você enfrenta tal situação em relação
à empatia com o colaborador envolvido?
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2.

Considerando a autoconsciência, você consegue perceber quais emoções
estão emergindo em você em uma determinada situação na rotina de
Autoconsciência
trabalho e o que fazer com elas? Comente sobre isso?
Comente como você percebe o equilíbrio entre a vida pessoal e a
profissional nas relações interpessoais.
Qual tua opinião quanto às pessoas que são motivadas pelo trabalho muito
Motivação
mais por motivos que não são materiais, como dinheiro e benefícios
tangíveis e sim por razões intrínsecas?
H a b i l i d a d e s Comente sobre sua competência para administrar relacionamentos, criar redes
sociais
e de encontrar pontos em comum e cultivar afinidades.
Em sua opinião, embora saibamos que todas as aptidões são importantes,
Aptidão
mais
para a sua função/setor existe alguma que deva ser mais relevante?
relevante

3. Autodisciplina
4.
5.
6.

Quadro 3- Questões elaboradas com base nos cinco componentes da inteligência
emocional no trabalho (GOLEMAN,1998).
Fonte: Elaborado pelos autores
O atual trabalho de pesquisa iniciou com a prévia autorização da empresa,
em que foram levantadas informações teóricas e identificado a amostra para a
formulação das questões. Depois destas validadas pelo orientador, foi realizada a
primeira entrevista.
No próximo capítulo, será apresentada a análise e discussão dos resultados
obtidos através dos métodos de pesquisa acima relatados.
4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Este capítulo abordará os resultados obtidos por meio das entrevistas com os
seis líderes de uma Instituição de Ensino Superior, abordando os cinco componentes
da inteligência emocional no trabalho, de acordo com Goleman.
Após análise, pode-se verificar que a empatia foi a aptidão mais lembrada
para os líderes, demostrando que ao tentar compreender o sentimento ou reação
da outra parte envolvida, imaginando-se nas mesmas circunstâncias, é um fator
que representa o uso inteligente das emoções. Através disto, podem-se criar outros
vínculos (habilidade social), reforçando a busca do objetivo organizacional do líder.
Observou-se, também, que dependendo da área ou atividade de cada líder
eram mais relevantes certas aptidões que outras. A seguir, quadro representativo da
aptidão escolhida relacionada com o líder e seu setor:
298

PROCESSOS EMPRESARIAIS

Para o primeiro, segundo e sexto líder a aptidão mais relevante deve ser
a empatia, seguidos do terceiro entrevistado que considerou a autoconsciência, o
quarto que entendeu ser a autodisciplina e o quinto líder que optou pela habilidade
social.
O primeiro líder escolheu a empatia por trabalhar num setor de
relacionamento, mas sem deixar de lado a motivação. “Neste setor a empatia é
fundamental, pois lidamos com bastante gente, com alunos e futuros alunos.”
Contudo, o segundo entrevistado relatou que escolheu a empatia porque acredita
que por lidar com muitos prestadores de serviços é imprescindível esta aptidão
para fazer as negociações. “Eu acredito ser a empatia porque lido com clientes
internos e externos, mas é claro que a habilidade social também é importante.” Já
o sexto líder acrescenta que é a empatia, seguido das habilidades sociais. “É preciso
aplicar a empatia para que as relações sociais sejam produtivas”.
Já o terceiro entrevistado considerou a autoconsciência como a aptidão mais
relevante. “É fundamental ter consciência do próprio temperamento para poder
agir adequadamente em cada situação e, principalmente mostrar segurança para
a equipe”. Entretanto, o quarto líder escolheu a autodisciplina, pois acredita ser
essencial o equilíbrio nas relações interpessoais e para a tomada de decisões. “Se
autodisciplinar é muito importante ajuda na vida pessoal e profissional”, alega o
entrevistado.
E o quinto líder entrevistado diz que a habilidade social é indispensável para
ser um bom líder. “Precisamos lidar com muita gente e as pessoas são diferentes,
por isso precisamos ter certas habilidades dependo o temperamento de cada uma.”
Portanto, no contexto organizacional, a empatia pode ser o componente que
faz a diferenças para os líderes nas relações interpessoais.
Cabe ressaltar, de acordo com Goleman (1998), que a IE pode ser aprendida
com o tempo, ela cresce com a idade, ou seja, com a maturidade, entretanto,
muitas pessoas com certo grau de maturidade precisam treinar para aumentar
sua inteligência emocional. Porém muitos dos treinamentos que dizem construir
habilidades de liderança e inteligência emocional não dão resultados, pois esses
programas de treinamento focam o lado errado do cérebro.
Ainda de acordo com Goleman (1998), é o sistema límbico do cérebro que
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se origina a inteligência emocional, que controla os sentimentos e impulsos. E esse
sistema aprende mais eficazmente com motivação, prática e reação. Ao contrário do
neocórtex, que é a parte do cérebro que dirige a habilidade analítica e técnica e que
é a meta de muitos programas de treinamento das empresas.
Por fim, para contextualizar um exemplo de como se treina a
inteligência emocional corretamente, Goleman (1998) dá exemplo de uma
executiva que tinha um nível muito baixo de empatia, consequentemente, tinha
muita dificuldade em ouvir, ou seja, não prestava atenção no que os outros falavam.
Para resolver este problema, ela precisava ser motivada a mudar, com prática e
feedback de outras pessoas da empresa, treinando a habilidade em absorver o que
os outros estão dizendo e cada vez tentar dar uma resposta melhor depois do que
ouviu.
A seguir será contextualizado cada componente da inteligência emocional
no trabalho, de acordo com as pesquisas realizadas com os líderes da instituição.
5.1 Empatia
Na percepção de Goleman (1995, 1998), é imprescindível colocar-se no
lugar das outras pessoas, ter sensibilidade para entender o modo de ser emocional
das outras pessoas, porém, não significa adotar as emoções de outras pessoas como
se fossem as suas para tentar agradar. É preciso “treinar pessoas de acordo com suas
reações emocionais”.
A empatia é uma habilidade de grande utilidade, que resulta em ações
positivas nas negociações. É preciso, portanto, a empatia, para negociar e obter
resultados satisfatórios para todas as partes envolvidas.
Dos seis entrevistados, cinco demonstraram que entendem a capacidade de
se colocar no lugar do outro e usam de maneira eficaz tal habilidade. “Às vezes, o
funcionário pode estar passando por uma situação difícil que o levou a tomar tal
atitude”, de acordo com o primeiro entrevistado. E o sexto entrevistado, considera
que é importante fazer uma escuta qualificada, ou seja, não ter uma opinião única,
antes de tomar alguma decisão. “Tudo tem dois lados, ou seja, é preciso fazer uma
escuta qualificada, primeiro.”
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No mesmo contexto, o quarto entrevistado apoia que “é preciso conversar
com a pessoa para compreender o que está acontecendo e tentar fazer o possível
para diminuir o impacto da decisão a ser tomada”. Este líder também relatou que,
antes de conceder a entrevista, havia passado por uma situação em que precisou
utilizar-se da empatia com uma funcionária que estava passando por dificuldades
que estavam comprometendo sua dedicação no setor, e, consequentemente, o bom
andamento do trabalho. “Acabei de passar isso, não é fácil, mas conversei com
ela, escutei, tentei entender o que estava acontecendo, para depois tomar alguma
atitude.”
Em contrapartida, o entrevistado que não demonstrou um nível de empatia
importante justifica que, antes de se colocar no lugar da pessoa, é necessário avaliar
qual o impacto que a atitude poderá causar na empresa. “Primeiramente, avalio o
que isto vai impactar em nível de organização”, afirma o entrevistado.
Enfim, pode-se afirmar que a maioria dos líderes entende que a empatia é
uma forma de “negociação”, em que é usada a sensibilidade para medir os impactos,
tanto pessoais, quanto organizacionais.
5.2 Autoconsciência
Em relação à autoconsciência, foi identificado que os entrevistados conseguem
reconhecer os sentimentos que estão emergindo em determinado momento no
sua rotina de trabalho, demonstrando, assim, disposição em se autoavaliarem
honestamente, que expressa uma marca das pessoas que são autoconscientes, além
do bom humor em assumir os seus pontos positivos e negativos.
Goleman (1998) define a autoconsciência como a habilidade de reconhecer
e entender o próprio temperamento, emoções e iniciativas. Pessoas autoconscientes
“não são nem excessivamente críticas nem otimistas, ao contrário, são honestas,
com elas mesmas e com os outros”.
Um dos entrevistados relatou que quando percebe que uma conversa tornase uma discussão ele acredita ser melhor interrompê-la e, posteriormente, retornar o
assunto. “Quando eu vejo que uma conversa ou reunião se estende muito, eu prefiro
sair, porque daí não vão mais ter resultados, é melhor retornar em outro momento
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com o assunto, evitando assim stress”.
Controlar as emoções significa algo bastante diferente de sufocá-las;
significa compreendê-las e usar essa compreensão para modificar a situação em seu
benefício. Para que se entenda essa habilidade, Rêgo (2006, p. 11) explica que o
gerenciamento das emoções é fundamental, como por exemplo, tomar consciência
de seu sentimento emocional; depois, levantar, parar um pouco enquanto ouve
os argumentos contrários, beber um pouco de água, para ganhar tempo e tentar
se acalmar, gerenciando as emoções, não as sufocando, mas controlando-as com
consciência de que faz o certo.
Os demais percebem as emoções e tentam controlá-las durante uma
discussão. “O meu tom de voz não aumenta mesmo quando eu estou com raiva
(...) quando eu tenho que discutir alguma coisa com alguém eu continuo com o
mesmo tom de voz para não ferir os outros e não me ferir.” O gestor também diz
que consegue perceber as emoções que surgem no dia a dia. “Eu consigo sentir e
consigo trabalhar isso”
O quarto líder entrevistado argumenta que em algumas situações é possível
controlar o temperamento e, em outras, não. “Com certeza eu tenho consciência
que se eu tenho um problema contigo, não vou brigar com ela.”
Já o quinto líder entrevistado comenta que é impulsivo, por isso, precisa
fazer um grande esforço para escutar os outros até o final, para, com ele próprio
argumentou “dar a resposta que pessoa precisa e não a que ela quer”. Pois de
acordo com ele, muitas vezes se acaba dando respostas equivocadas por ser uma
pessoa impulsiva, “pelo simples fato de querer resolver os problemas”, termina o
líder.
Enfim, pode-se observar que existe a autopercepção nos líderes, porém
cada um pode reagir diferentemente uns dos outros, entretanto, eles percebem as
emoções e o seu próprio temperamento para poder lidar nas diversas situações.
5.3 Autodisciplina
Nesta aptidão, pode-se observar que 100% dos entrevistados conciliam a
vida profissional com a pessoal, pois, segundo eles, não há como separar o pessoal
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do profissional.
Na definição de Golemam (1998) a autodisciplina diz respeito à aptidão de
controlar ou redirecionar impulsos e temperamentos desordenados. Por isso, nesta
aptidão relacionamos a vida pessoal e profissional.
Muitas vezes, pode-se estar passando por alguma dificuldade na vida
pessoal, entretanto, precisa-se ter o controle dos impulsos tanto na vida pessoal
como profissional. A diferença está em se autodisciplinar para que se consiga o
equilíbrio entre as partes.
O primeiro entrevistado diz que não há como separar o pessoal e profissional.
“É uma utopia, não existe isso, você não consegue ser uma pessoa na vida pessoal
e outra na profissional”. O líder ainda relata que antigamente as empresas não
tinham interesse na vida pessoal dos funcionários, hoje sim. “Antigamente a gente
deixava os problemas, ou tentava pelo menos, era isso que a empresa queria, que
a gente deixasse os problemas na porta da empresa e entrasse diferente, e isso
não funciona nos dias de hoje.” , afirmando que é preciso trabalhar as relações
interpessoais tanto em casa quanto no ambiente de trabalho, pois se lidam com
pessoas.
De acordo com outro coordenador, você acaba trazendo para o âmbito
profissional algumas atitudes e posturas que fazem parte da vida pessoal,
redirecionando, assim, impulsos e temperamentos. “Eu trago para o trabalho
minhas experiências de mãe, filha, não tem como separar e, na maioria das vezes,
isso acaba me ajudando nas decisões”.
O sexto entrevistado alega que é preciso estar bem na vida pessoal para que
flua positivamente no âmbito profissional. “Se você não estiver emocionalmente
tranquilo com a sua família, você não vai conseguir corresponder na vida
profissional, por isso é importante conversar, avisar se você vai ficar até mais tarde
trabalhando e claro, compensar isso em outro dia.”
Por fim, analisou-se que todos concordaram que a autodisciplina
é essencial na carreira profissional, ou seja, se autodisciplinar para conseguir
equilibrar o lado pessoal e profissional.
5.4 Motivação
303

Ensino & Mercado - Desafios da Educação

A motivação é outra capacidade importante para a inteligência emocional.
De acordo com Goleman (1995), a motivação é uma tendência emocional que guia
ou facilita o alcance de metas. O otimismo é imprescindível, pois sempre haverá
obstáculos a serem vencidos na vida no âmbito profissional e também pessoal.
A motivação, para Medeiros e Hernandes (2004), é um conjunto de fatores
que despertam e/ou dirige o comportamento, ou que inclui o incentivo, que é um
objeto ou um fato capaz de remover o estado de impulso, restabelecendo o equilíbrio
da organização. A motivação é, por conseguinte, base para que se continue a batalha
da sobrevivência das organizações em busca de resultados.
Por unanimidade, todos percebem que existe uma diferença muito grande
entre o colaborador que realiza seu trabalho motivado por gostar do que faz do que,
simplesmente, pela remuneração. Um exemplo disto, segundo um dos líderes, são
os funcionários que são alunos, pois nota-se quando ele está preocupado somente
com o desconto obtido no valor do curso, por trabalharem na instituição. “Percebese sim, quando o colaborador está interessado na vaga de trabalho somente pelo
desconto da instituição, pois ele não desempenha seu trabalho com tanto amor”.
Segundo um dos líderes, “a remuneração acaba sendo uma consequência
da sua dedicação no trabalho”. Outro gestor afirma que “o colaborador desenvolve
o trabalho muito melhor porque ele se doa para aquilo, tem vontade que as coisas
aconteçam”.
O quinto entrevistado corrobora que “as pessoas trabalham mais felizes
quando fazem o que gostam”. E o sexto entrevistado alega que a motivação é muito
importante e o dinheiro é somente um dos fatores que fazem com que as pessoas
se motivem. “o dinheiro é um fator importante, mas não o principal, existe outros
fatores que fazem as pessoas se motivarem: a busca do conhecimento, os desafios,
entre outros.”
Já o terceiro entrevistado relata que procura passar segurança para sua equipe
para que eles trabalhem motivados e sabendo que podem contar com ele quando
precisarem. “O meu setor não era uma equipe quando eu assumi, agora posso
dizer que sim, pois cada um faz sua parte, não há sobrecarga de trabalhos, tem um
ambiente bom, e acredito que isso motive eles também além da remuneração”.
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Neste contexto, observou-se, segundo os entrevistados, que trabalhar
motivado por razões que não sejam materiais é possível, pois a remuneração é
consequência do trabalho que se faz.
5.5 Habilidade social
Nesta aptidão, relatou-se que todos sentem a necessidade de cultivar
afinidades. “Manter a política da boa vizinhança”, como assegura um dos líderes.
“Buscar outras experiências fora do ambiente profissional e aplicá-las no dia-adia”, conforme explicita outro gestor.
Goleman (1998) define a habilidade social como a capacidade de gerenciar
relacionamentos e desenvolver network, cultivar afinidades encontrando pontos em
comum com outras pessoas.
O quinto líder afirma que sempre foi um líder desde criança: “Comecei a
ser líder de turma já no jardim de infância até a oitava série, quando não era o
presidente, era eleito o vice, fazia campanhas em sala de aula para arrecadação de
donativos, então, acredito que tenha habilidade social”.
Um dos coordenadores também articulou que é muito importante administrar
os relacionamentos e sentimentos para ter uma boa equipe. “Você tem que manter o
objetivo comum e não deixá-lo se perder”. Já o sexto líder argumenta que é preciso
aprender a criar vínculos e procurar afinidades em comum nos outros. “Ao procurar
afinidades nos outros, iremos criar vínculo.”
Outra questão importante dentro da motivação, segundo um dos líderes, é
saber se colaborador ou equipe está no lugar certo e fazendo o que gosta. “Uma
preocupação que eu tenho quanto à motivação é saber se a pessoa está no lugar
certo e fazendo o que gosta. Por isso é importante um ambiente atrativo, pois a
pessoa se sentirá motivada, desafiada, terá mais dedicação e proatividade.”
No entendimento de Caballo (2006), as habilidades sociais ligam indivíduo
e as pessoas que o cercam. Se este elo está enfraquecido ou é disfuncional, podem
não ser geradas consequências reforçadoras o suficiente para que a pessoa tenha
uma vida satisfatória, ou seja, muitos problemas humanos podem ser decorrência
de um déficit de habilidades sociais.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo principal deste estudo foi identificar qual o fator de quociente
emocional, baseado nas aptidões da inteligência emocional no trabalho segundo a
teoria de Goleman, era mais relevante para os líderes de uma instituição de ensino
superior.
Para o desenvolvimento da pesquisa, foi necessário elaborar um protocolo
de entrevista qualitativa de acordo com os cinco componentes da IE. As entrevistas
foram agendadas previamente com os seis gestores da instituição, totalizando uma
amostra de seis entrevistados.
Ao perguntar para os líderes sobre qual aptidão eles acreditavam ser a mais
importante entre empatia, autoconsciência, autodisciplina, motivação e habilidade
social, todos encontraram um pouco de dificuldade em apresentar somente uma
aptidão a ser considerada mais importante. Entretanto, pode-se perceber que para
cada setor umas foram mais lembradas que outras.
Já dizia Aristóteles que “Qualquer um pode zangar-se, isso é fácil. Mas
zangar-se com a pessoa certa, na medida certa, na hora certa, pelo motivo certo e
da maneira certa, não é fácil.” (GOLEMAN,1995). Por isso, é importante para um
líder desenvolver as aptidões da inteligência emocional.
Portanto, este artigo discutiu aspectos importantes sobre o papel do
capital emocional para os líderes, indicando que os componentes da Inteligência
Emocional fazem a diferença na vida de qualquer pessoa. Por fim, este estudo não
tem a pretensão de esgotar o assunto, e sim, iniciar outros questionamentos, sem
desconsiderar a importância da racionalidade na organização do gestor e seu papel
de líder.
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