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Editorial 

 

 
Sempre com o objetivo de prestigiar e divulgar o trabalho do seu corpo docente  e 

de profissionais das áreas de gestão, tecnologia e educação, a Faculdade de Administração 

e Informática - FAI de Santa Rita do Sapucaí - MG, lança a sétima edição da sua Revista 

Científica. 

 

Os artigos publicados nesta edição são frutos das pesquisas realizadas pelos 

autores e servem de fonte de consulta para futuros trabalhos acadêmicos. 

 

A FAI agradece aos autores e a todos que contribuíram com mais essa realização 

e mantém o convite aos pesquisadores das áreas em referência, para que venham 

participar das próximas publicações. 

 

 

Conselho Editorial 
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RESUMO 

 
Este artigo é sobre a tese: “Abordagem Histórico-Arquitetônica e Arqueológica do Ambiente Construído do 

Parque Estadual da Ilha Anchieta, SP, como subsídio para o Programa de Educação Ambiental local”, de Augelani Maria 

Parada Franco ( FRANCO, 2005). O Parque localiza-se na costa de Ubatuba, litoral Norte do Estado de São Paulo e sua 

história remonta o período da colonização brasileira, tendo ali existido a Freguesia do Bom Jesus da Ilha dos Porcos, no 

século XIX e, a partir de 1907 a instalação de uma Colônia Correcional que funcionou até 1957. A metodologia utilizada 

neste trabalho compreendeu a pesquisa histórica baseada em documentação primária, obtida em instituições do Brasil 

e exterior, articulada com as geociências, arquitetura e arqueologia, objetivando reconstituir as diferentes fases de 

ocupação da Ilha. Os resultados do trabalho foram o Mapa do Ambiente Construído da Ilha Anchieta e a prospecção 

arqueológica de uma ruína de interesse relevante. 

 

Palavras-Chave: ambiente construído, programa de educação ambiental, história, prospecção arqueológica, geociências. 

 
ABSTRACT 

 
This work is about the following thesis: “Historic-architectonical and archaeological approach into the built 

environment of Anchieta Island State Park, São Paulo State, to support the local Environmental Education Program ” of 

Augelani Maria Parada Franco. The Park is located on Ubatuba City Coast, north coastland of São Paulo State and its 

history goes back to the colonization period, beginning with the Freguesia do Bom Jesus da Ilha dos Porcos, in the XIX 

century and continuing in 1907 with the settlement of a Correctional Facility, which closed down in 1957. In this work, the 

methodology includes historic research based on primary documents, from Brazilian and foreign institutions, linked with 

geo-sciences, architecture and archaeology, in order to reconstitute the distinct stages of the island occupation. The 

work resulted in the Anchieta Island Built Environment Map as well as the archaeological prospecting of one ruin of 

special interest. 

 
Keywords: built environment, environmental educational program, history, archaeological prospecting, geosciences. 

mailto:augelani@mcm-sr.com.br
mailto:heliodiniz1@yahoo.com.br
mailto:maria_robim@hotmail.com
mailto:mdac@terra.com.br
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INTRODUÇÃO 

 
Este artigo visa relatar o tema abordado na tese 

de doutorado intitulada “Abordagem Histórico- 

Arquitetônica e Arqueológica do Ambiente Construído do 

Parque Estadual da Ilha Anchieta, SP, como subsídio para 

o Programa de Educação Ambiental local” ( FRANCO, 2005) 

que abrange a história arquitetônica e arqueológica do 

ambiente construído do Parque Estadual da Ilha Anchieta, 

à luz da documentação histórica e pesquisa dos sítios 

arqueológicos, objetivando o seu mapeamento, para 

levantamentos posteriores, tais como prospecções 

arqueológicas, que comprovem as diferentes fases de 

ocupação humana daquele local. 

A metodologia de trabalho utilizada foi adotada 

num âmbito multidisciplinar, baseada em documentação 

histórica, articulada com as geociências, arquitetura e 

arqueologia, buscando apoio nos métodos interpretativos 

destas ciências para o reconhecimento do ambiente 

estudado. 

A finalidade última desta pesquisa é subsidiar o 

Programa de Educação Ambiental já existente naquele 

Parque, o qual submete-se, por sua vez, aos objetivos de 

manejo e às diretrizes estabelecidas pelo Sistema Nacional 

de Unidades de Conservação – SNUC, aprovado pela Lei 

no 9.985, de 18 de julho de 2000, que subdivide as unidades 

de conservação em Unidades de Proteção Integral e 

Unidades de Uso Sustentável. Os Parques Nacionais, assim 

como os Parques Estaduais e Municipais estão inseridos 

na categoria de Unidade de Proteção Integral e o SNUC, 

em seu Art. 11, especifica: 

 
O Parque Nacional tem como objetivo básico a 

preservação de ecossistemas naturais de grande 

relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a 

realização de pesquisas científicas e desenvolvimento 

de atividades de educação ambiental, de recreação em 

contato com a natureza e de turismo ecológico (BRASIL. 

Leis, decretos, etc., 2000). 

 

O Parque Estadual da Ilha Anchieta foi criado em 

29 de março de 1977, através do Decreto 9.629, em acordo 

com o que estabelece o artigo 5o  da Lei 4.771, de 15   de 

setembro de 1965. 

A Ilha Anchieta, entre cerca de 78 ilhas, 12 ilhotas 

e 8 lajes do litoral paulista, foi tombada pela Secretaria da 

Cultura, através de sua resolução no 40 de 06 de junho de 

1985, a qual visou a preservação da natureza e a manutenção 

da qualidade ambiental da encosta atlântica e das ilhas do 

litoral paulista (SÃO PAULO. Leis, decretos, etc, 1985). 

A elaboração de normas de preservação de 

ambientes insulares requer um estudo de sua paisagem, 

área, origem geológica e os tipos de ocupação humana, 

pois todos esses fatores estão diretamente ligados à 

dinâmica atual das ilhas. A fragilidade das ilhas já 

demonstrada na pesquisa científica evidencia a necessidade 

de medidas rigorosas de restrição à ocupação predatória 

das ilhas (SÃO PAULO / SMA, 1989). 

Também a pesca ao redor da Ilha Anchieta está 

interditada dentro do polígono descrito pela Portaria 

SUDEPE no 056, de 10 de novembro de 1983 (BRASIL, Leis, 

decretos, etc, 1983c) e estabeleceu a conservação da fauna 

silvestre e de seus nichos. 

O Parque Estadual da Ilha Anchieta tem um Plano 

de Manejo, elaborado em 1989, que estabelece uma Zona 

de Uso Intensivo em algumas “Áreas Histórico- Culturais” 

que abrangem o conjunto de edificações do presídio e 

residências anteriores a ele que lhe serviram de apoio, assim 

como ruínas históricas anteriores à implantação do presídio 

e diz que novas áreas poderão ser estabelecidas a partir 

dos resultados das pesquisas de arqueologia e história, 

sendo que estas pesquisas poderão consubstanciar os 

programas de educação patrimonial ambiental e de 

interpretação do Parque Estadual da Ilha Anchieta 

(GUILLAUMON et al ., 1989). 

Todos estes aspectos legais relativos àquela 

unidade de conservação devem ser ressaltados 

preliminarmente, para situar aquele ambiente, não apenas 

enquanto um Parque Estadual, mas como um local  onde 

 

 

“A elaboração de normas de preservação de 

ambientes insulares requer um estudo de sua 

paisagem, área, origem geológica e os tipos 

de ocupação humana, pois todos esses 

fatores estão diretamente ligados à dinâmica 

atual das ilhas.” 
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diversificadas ocupações humanas viveram e interagiram, 

deixando ali seus marcos em formas de ruínas, aguardando 

para serem interpretados e a partir de então compreendidos 

e valorizados em sua essência histórica e cultural. 

 

OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS 

 

As perspectivas abordadas nesse trabalho 

poderão abrir novas alternativas de lazer cultural para o 

visitante que virão somar-se às já existentes no Programa 

de Educação Ambiental do Parque Estadual da Ilha 

Anchieta. 

A primeira etapa do trabalho foi realizada através 

da pesquisa histórica e em seguida foram feitas as visitas 

de campo para a montagem de fichas cadastrais que 

nortearam a confecção do Mapa do Ambiente Construído, 

abordando o ambiente construído externo (construções 

existentes) e também o ambiente construído interno (ruínas) 

as quais foram fotografadas e georreferenciadas. Na etapa 

final do trabalho, foram realizados os trabalhos de 

prospecção arqueológica em uma ruína significativa local, 

denominada “Quartel dos Ingleses”, onde muito 

provavelmente, em 1850, instalou-se a Base Naval Inglesa 

que vigiava o tráfico de navios negreiros (FREITAS, 1906). 

Elaborar  o  Mapa  do Ambiente  Construído do 

Parque Estadual da Ilha Anchieta, através do resgate dos 

sítios arqueológicos, como subsídio histórico ao Programa 

de Educação Ambiental local, foi o objetivo geral da tese 

neste artigo abordada. 

Os objetivos específicos foram os levantamentos 

históricos com a finalidade de conhecer o processo de 

ocupação da Ilha Anchieta e caracterizar os períodos de 

ocupação do local, desde índios, proprietários rurais, 

habitantes nos períodos colonial, monárquico e 

republicano, até a época atual. 

Também foram objetivos específicos: a avaliação 

do ambiente construído para identificar vestígios 

arquitetônicos na área, caracterizando os edifícios e 

estruturas de relevante interesse histórico e cultural; o 

levantamento físico do ambiente construído; também as 

descrições arquitetônicas e a prospecção arqueológica; e, 

por fim, a avaliação de novas áreas de pesquisa histórica e 

arqueológica. 

HISTORIOGRAFIA DA ILHA ANCHIETA 

 

Os levantamentos históricos da Ilha Anchieta 

foram realizados através de ampla revisão da literatura, 

estruturada a partir de um suporte teórico metodológico 

que contextualiza a história da Ilha Anchieta, em suas 

diversas fases de ocupação, e serviram como ferramental 

básico para a recomposição do ambiente construído local. 

Os dados históricos foram obtidos em diversas instituições 

do Brasil e de Portugal. 

A cidade de Ubatuba possui um litoral de 

aproximadamente 84 Km de costa, recortado com pontas, 

enseadas e baías, em 73 praias e inúmeras ilhas, dentre as 

quais a Ilha Anchieta, primitivamente conhecida como Ilha 

dos Porcos, onde em 1977 instituiu-se o Parque Estadual 

da Ilha Anchieta. 

Dentro do contexto histórico regional, insere-se a 

Ilha Anchieta, no início da colonização brasileira, 

denominada Ilha dos Porcos, e segundo Almeida (1902), o 

nome Porcos deriva de Pó-Quâ = pontuda, por ter dois 

morros, um em cada extremidade. 

No desenrolar da história da Ilha Anchieta é bem 

visível o impacto ambiental em sua área, já desde o período 

da colonização brasileira, onde certamente ocorreu o 

extrativismo vegetal, por ser um local de fácil acesso aos 

navios de grande porte, devido ao seu porto de boa 

profundidade e naturalmente protegido dos ventos fortes. 

Até quase meados do século XVI, portugueses e 

franceses traficavam ativamente na costa brasileira com o 

pau-brasil. Extração rudimentar que deixou os sinais de 

destruição em grande escala das florestas nativas. Os 

traficantes escolhiam um ponto abrigado próximo às matas 

onde havia a madeira procurada e embarcavam a mercadoria 

que os indígenas lhes traziam. (PRADO JR., 1979). 

Num segundo momento, com a formação de um 

pequeno povoado, no século XVIII e posterior criação da 

 

“No desenrolar da história da Ilha Anchieta é 

bem visível o impacto ambiental em sua área, 

já desde o período da colonização 

brasileira...”. 
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Freguesia do Bom Jesus da Ilha dos Porcos, no século 

XIX, aquela população ali existente vivia da pesca e também 

plantava suas roças, havendo também pequenos engenhos 

de açúcar e cafezais. 

Já no início do século XX, houve a implantação 

da Colônia Correcional, e conseqüente retirada da 

população tradicional daquele local; porém, as atividades 

de plantio de roças continuaram, pelo caráter da colônia 

que era exatamente o de reeducar os detentos através do 

trabalho, o qual resumia-se na pesca, no cultivo da terra, 

na criação de porcos e galinhas, criação de cabras e no 

corte da lenha para uso do próprio presídio e das casas dos 

servidores militares e civis que ali residiam com suas 

famílias. 

 
CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL LOCAL 

 
A contribuição principal da tese relatada neste 

artigo para o Plano de Manejo do Parque Estadual da Ilha 

Anchieta consiste na confecção da cartografia do ambiente 

construído local, que permitirá subsidiar o processo 

educacional, haja vista a importância daquele Parque para 

a educação ambiental de alunos do ensino fundamental de 

escolas da região, através de visitas monitoradas pela 

bióloga Dra. Maria de Jesus Robim, que têm ali ambiente 

ideal para uma aprendizagem vivenciada em diversificadas 

áreas. A apreensão da Historiografia local trará novas 

perspectivas de estudos multidisciplinares. 

Mais importante que conhecer um local é 

compreendê-lo em seu processo histórico, no sentido de 

“apreender” o ambiente estudado. 

O conceito de Educação Ambiental tem suas raízes 

já em 1968, quando da reunião de cientistas dos países 

desenvolvidos, realizada em Roma (Clube de Roma) para 

discutir o consumo e as reservas de recursos naturais não 

renováveis e o crescimento da população mundial até 

meados do século XXI. (REIGOTA, 2001). 

No Primeiro Congresso Mundial de Educação 

Ambiental, realizado em Tibilissi, na Geórgia (ex-URSS), 

em 1977, foram apresentados os primeiros trabalhos que 

estavam sendo desenvolvidos em vários países; dez anos 

mais tarde ocorreu em Moscou o Segundo Congresso de 

Educação Ambiental e nesse mesmo período, a  primeira 

 

ministra norueguesa, Gro-Brundtland, patrocina reuniões 

em várias cidades do mundo, para se discutir os problemas 

ambientais, o que culminou com o chamado Relatório 

Brundtland, que forneceu os subsídios temáticos para a 

ECO-92. A partir daí o conceito de desenvolvimento 

sustentável se torna mais conhecido e aí também se enfatiza 

a importância da educação ambiental. 

E hoje se entende mundialmente que a educação 

ambiental deva estar presente em todos os espaços que 

eduquem os cidadãos, quais sejam: escolas, parques, 

reservas ecológicas, sindicatos, universidades, meios de 

comunicação de massa, etc (REIGOTA, 2001). 
 

 

 

“Mais importante que conhecer um local é 

compreendê-lo em seu processo histórico, no 

sentido de “apreender” o ambiente 

estudado.” 
 

 

Gonçalves (1990) conceitua a Educação Ambiental 

como um processo de aprendizagem contínuo que: 

1) Procura aclarar conceitos e fomentar valores 

éticos, de forma a desenvolver atitudes racionais, 

responsáveis, solidárias entre os homens; 

2) Visa instrumentalizar os indivíduos, dotando- 

os de competência para agir consciente e 

responsavelmente sobre o meio ambiente, através 

da interpretação correta da complexidade que 

encerra a temática ambiental e da inter-relação 

existente entre essa temática e os fatores políticos, 

econômicos e sociais. 

 
A Educação Ambiental no Brasil começou a ter 

algum reconhecimento a partir da década de 1990, 

culminando com a promulgação da Lei 9.795, em 27 de abril 

de 1999, que instituiu a Política Nacional de Educação 

Ambiental. 

Para realmente existir essa conscientização das 

pessoas é necessário despertar o seu interesse para a 

questão ambiental e isso deve ocorrer desde a primeira 

infância, despertando-se atitudes éticas, e, como nos ensina 

Martins (1998) a educação ambiental é multirreferencial na 

sua essência, sendo, pois, apreendida numa convivência 

inter, transdisciplinar. 
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Os estudos abordados na tese, cujo presente 

artigo relata, está, portanto, embasada na preocupação com 

a preservação do ecossistema natural do Parque Estadual 

da Ilha Anchieta, e também nos objetivos do Plano de 

Manejo local que visam as pesquisas históricas e 

arqueológicas para subsidiar o Programa de Educação 

Ambiental acima citado. 

 
GEOFÍSICA E PROSPECÇÕES ARQUEOLÓGICAS 

 
Segundo Funari (2003), a Arqueologia é uma 

ciência em construção e seu objeto de estudo é a porção 

da totalidade material, socialmente apropriada. Assim, os 

vestígios materiais das sociedades do passado são 

recuperados também por meio de prospecções nos restos 

de edifícios, etc. que afloram à superfície. 

A Prospecção Arqueológica é um termo corrente 

em Arqueologia que serve para indicar todos os meios 

técnicos que possam auxiliar na pesquisa arqueológica de 

indagação sobre o terreno e compreende a fotografia aérea, 

meios mecânicos, métodos geofísicos e análise química. A 

documentação textual histórica e informações ambientais 

e geográficas podem informar e dar pistas sobre os antigos 

assentamentos na região em estudo. 

Mas, é importante salientar que o que se obtém a 

partir das prospecções de determinado sítio deve ser 

analisado por diferentes profissionais, sejam arqueólogos, 

arquitetos, geólogos ou outros, visto que os fenômenos 

naturais podem alterar os vestígios arqueológicos 

encontrados, o que dificulta sobremaneira as conclusões 

finais das pesquisas realizadas. A prospecção arqueológica 

da Ruína “Quartel dos Ingleses” (Figura 1) foi executada 

com o equipamento GPR (Ground Penetrating Radar) e a 

Metodologia  utilizada  baseou-se nos seguintes tópicos: 

1. Resgate Histórico da Ilha Anchieta. 

2. Caracterização da área de estudo e resgate do 

ambiente construído através de mapas, fotos 

antigas e atuais das construções, medições das 

áreas construídas e georreferenciamento dos 

pontos das construções e ruínas existentes, com 

o aparelho GPS; 

3. Meio Geográfico. (Tipos de solos, topografia, 

geologia...); 

4. Documentação e descrição do existente hoje; 

5. Quadriculações da área da Ruína “Quartel dos 

Ingleses”, para prospecção arqueológica, 

executada com o emprego do equipamento GPR 

(Ground Penetrating Radar); 

6. Seleção e classificação da amostra. 

 

A Geofísica é uma ciência inovadora que vem 

sendo utilizada para definir as estruturas camufladas por 

sedimentos, usando para tal as propriedades físicas do meio, 

como o magnetismo, a susceptibilidade e resistividade 

elétrica, a radiação e o eletromagnetismo (BARBA, 1986). 

A grande vantagem da Geofísica sobre outros 

métodos tradicionais com perfuração é não ser um método 

destrutivo e para a escolha de um determinado método 

geofísico é preciso conhecer as propriedades físicas do 

meio e do contexto arqueológico, por exemplo, que se espera 

encontrar no local. 

Os métodos geofísicos não substituem a etapa de 

escavação, pois ela se faz necessária, a seguir, para se 

investigar os pontos de anomalias encontrados e sua 

conseqüente interpretação. 

O GPR é um método de investigação geofísica 

que se baseia na propagação de uma onda eletromagnética 

de altas freqüências, cuja técnica de radar de penetração 

no solo oferece uma nova forma de investigação de 

condições geológicas, arqueológicas e geotécnicas rasas. 

O GPR opera na faixa de freqüência de 10 a 1000 

MHz, e a propriedade do material a ser investigado é a 

permissividade dielétrica do meio. As aplicações do GPR 

na geologia ambiental incluem entre outros, o mapeamento 

da estratigrafia do subsolo, a determinação do nível freático 

e do embasamento cristalino quando possível, a localização 

da ocorrência de poluentes no subsolo, fase adsorvida, 

dissolvida e livre, e estruturas enterradas (MARQUES, 

2005). 

O GPR ou radar penetrante no solo é o método 

geofísico mais indicado para investigações rasas, 

possuindo alta resolução, com vasta aplicação em estudos 

de áreas costeiras. As ondas eletromagnéticas empregadas 

possibilitam a visualizaçãodetalhada das camadas próximas 

à superfície, diferenciando-o dos demais métodos 

geofísicos. É um equipamento leve e portátil que permite a 
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aquisição de grande quantidade de dados num curto 

intervalo de tempo, viabilizando uma investigação 

detalhada de porções rasas do subsolo, indo até 50 m de 

profundidade em condições favoráveis (GANDOLFO, et 

al., 2001). 

Coirolo e Bonsar (2000) foram pioneiros na 

aplicação de métodos geofísicos na América Latina, na 

década de 1980, utilizando vários critérios de investigação 

nas ruínas de construções militares no Uruguai. 

No Brasil, a primeira aplicação de métodos 

geofísicos na arqueologia ocorreu na década de 1980, 

empregando-se métodos elétricos e magnéticos no 

mapeamento de centros de atividades em sítio de cultura 

cerâmica na Ilha de Marajó (ROOSEVELT, 1989). 

No Parque Estadual da Ilha Anchieta, após a 

organização do Mapa do Ambiente Construído local, foram 

executados os trabalhos de prospecção arqueológica, 

utilizando-se o aparelho GPR (Ground Penetrating Radar) 

fabricado pela MALA Geoscience e reconhecido no 

mercado pelo nome de RAMAC. 

A escolha deste equipamento deveu-se ao    fato 

de ser de pequeno porte, facilitando sua utilização, visto 

que a ruína onde executamos as prospecções encontra-se 

a 80 metros de altitude, com relação ao nível do mar e a 

picada que leva até o local é extremamente íngreme e 

escorregadia. 

A investigação geofísica foi realizada pelo 

Engenheiro geofísico Rinaldo Moreira Marques da empresa 

Geopesquisa (São Paulo, SP). 

 

 

CONCLUSÃO 

 

A metodologia utilizada na tese por este artigo 

abordada permitiu a análise e o reconhecimento local para 

a elaboração do Mapa do Ambiente Construído do Parque 

Estadual da Ilha Anchieta (Figura 2) e, para tanto, 

obedeceram-se os objetivos específicos que foram os 

levantamentos históricos com a finalidade de conhecer o 

processo de ocupação da Ilha caracterizando-se seus 

períodos de ocupação e resgatando-se a história dos seus 

primeiros habitantes até a época atual. 

 

 

Figura 1 – Prospecções arqueológicas com o equipamento GPR – Ground Penetrating Radar - Ruína 

do Quartel dos Ingleses, datada de 1850 – Parque Estadual da Ilha Anchieta – Ubatuba, SP. 
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Estes objetivos foram alcançados através da 

revisão bibliográfica, baseada nas pesquisas realizadas em 

diversas instituições do Brasil e de Portugal, além de outras 

na Inglaterra, Espanha e Holanda. 

Quanto à avaliação do ambiente construído, foram 

identificados os vestígios arquitetônicos de toda a área e 

através do método geofísico diagnosticou-se a procedência 

de uma das ruínas de interesse relevante local, popularmente 

chamada de Quartel dos Ingleses. 

O levantamento físico do ambiente construído 

externo (construções) e do ambiente construído interno   ( 

ruínas), foi realizado através de inúmeras visitas de campo, 

ao longo de dois anos e foi descrito através de fichas 

catalográficas individuais. Todos os pontos descritos 

nestas fichas foram demarcados no Mapa do Ambiente 

Construído do Parque Estadual da Ilha Anchieta, cuja 

elaboração foi o objetivo central da tese, por este artigo 

abordada. 

Compreendendo-se que o ambiente da Ilha 

Anchieta é um “todo indissociável”, por terem ali existido 

diferentes grupos humanos em diferentes épocas, só é 

possível desvendar seus significados através da pesquisa 

histórica, impondo-se também a abrangência de variados 

estudos em diversificadas áreas. 

A Ilha Anchieta é um ícone histórico científico e 

cultural que necessita de estudos multidisciplinares para 

ser interpretada pelos seus usuários. 

A constatação histórico- arquitetônica e 

arqueológica realizada através da tese, objeto deste artigo, 

propicia o resgate da memória daquele local e vislumbra 

novas perspectivas para as pesquisas locais. Este modelo 

interpretativo local pode adaptar-se a quaisquer outros 

parques, para a valorização dos estudos de educação 

ambiental. 

Esta cartografia do ambiente construído do Parque 

Estadual da Ilha Anchieta permitirá subsidiar o projeto 

educacional, revelando o estudo do processo histórico de 

ocupações diferenciadas, inclusive por civilizações. Mais 

importante do que conhecer o lugar onde se vive é poder 

compreendê-lo em seu processo histórico em geral. Esta 

concepção direcionou o objetivo central da tese abordada 

por este artigo, que foi o de subsidiar o Programa de 

Educação Ambiental do Parque Estadual da Ilha Anchieta, 

que se resume na visitação orientada e programada   pela 

bióloga Dra. Maria de Jesus Robim, de escolas regionais 

do ensino fundamental ao Parque. As informações 

históricas e arqueológicas servem como suporte 

fundamental para o reconhecimento deste patrimônio 

ambiental, haja vista a diversidade temática para fins 

científicos ou recreacionais que ele apresenta e, a partir de 

então, quaisquer novas informações virão somar-se a essa 

leitura histórica, Esse reconhecimento e apreensão do 

ambiente como um todo, abrangendo suas origens, faz 

surgir um novo olhar deste visitante com relação à Ilha 

Anchieta, fazendo-o sentir-se mais responsável por aquele 

espaço. 

É imprescindível envolver o visitante e a 

população local e/ ou do entorno para criar estes laços 

advindos da própria valorização do ambiente. Assim, este 

modelo interpretativo local é aplicável a quaisquer outros 

parques, para a  valorização dos estudos de    educação 

ambiental. 
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Figura 2 : Mapa do Ambiente Construído do Parque Estadual da Ilha Anchieta, elaborado por  Franco   (2005). 
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RESUMO 

Este trabalho apresenta os fundamentos conceituais de uma abordagem inovadora visando a integração e 

padronização na aplicação de técnicas de modelagem, de simulação e de gestão automática de modelos de processos. 

Estas técnicas, embora já bastante utilizadas na gerência de processos, são tradicionalmente aplicadas no ciclo de vida 

do desenvolvimento de seus modelos de forma autônoma e complementar, ao passo que a presente abordagem propõe 

a criação de conceitos e procedimentos integrados, com o objetivo de representar uniformemente e permitir a simulação 

e a gestão automática dos modelos de processos criados com o uso da mesma. O objetivo principal do trabalho é 

apresentar a abordagem e mostrar que ela pode servir como base para o desenvolvimento de diversos sistemas aplicativos 

capazes de integrar a modelagem, a simulação e a gestão automática de modelos de processos para uso em estudos das 

áreas de gerência de projetos e de processos de  negócios. 

 
Palavras-chaves: simulação discreta; gerência de projetos e de negócios; gestão automática de processos; diagramas 

de ciclos de atividades; diagramas do tipo workflow. 

 

ABSTRACT 

 
This work presents the fundamentals of an innovative approach aiming at the integration and standardization 

of simulation and automatic management of process models. These techniques, although already well known and used 

in process management, are traditionally applied in this area in an autonomous and complementary way during its model 

development life cycle, whereas the proposed approach aims at the creation of concepts and procedures to allow a 

complete unification of model representation, the simulation and the automatic management of the models created using 

the approach. The main goal of this work is to present the approach and to show that it can be used to develop different 

application systems based on the integration of modeling, simulation and automatic management of process models for 

use in studies related with Project Management and Business Process Management. 

 
Keywords: discrete event simulation, business process management; automatic process management; activity cycle 

diagrams; workflow diagrams. 
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INTRODUÇÃO 

 
As técnicas de modelagem e simulação de sistemas 

discretos, cujas mudanças de estados ocorrem 

pontualmente no tempo, são amplamente conhecidas e 

utilizadas na análise de sistemas, especialmente em 

processos que podem ser modelados como uma rede de 

filas, formadas diante de atividades. Estes processos são 

encontrados em uma vasta gama de aplicações, geralmente 

relacionados com ambientes industriais, constituídos por 

sistemas de manufatura que apresentam processos de 

produção seriados (repetitivos) executados por servidores, 

que podem ser recursos materiais ou humanos, distribuídos 

em células de trabalho. 

As ferramentas de simulação tradicionais são muito 

boas quando se trata de representar a complexidade da 

estrutura dos componentes de um sistema deste tipo em 

estudo e a interação entre suas entidades, ou de descrever 

as operações que ocorrem dentro das atividades que formam 

a rede de serviços percorrida pelas entidades ou transações 

no decorrer do tempo simulado. Por isto elas são utilizadas 

na análise do desempenho de um sistema de produção 

seriada, na identificação de gargalos de produção, na fixação 

e avaliação de estratégias diferenciadas de operação deste 

sistema, entre outros. (PIDD, 2004) 

Sistemas de simulação, entretanto, não são 

concebidos com a finalidade de permitir sua aplicação 

integrada com a gestão e análise dos modelos de processos 

em execução, visando sua automatização e o cumprimento 

de seus prazos, a contenção dos custos de suas atividades, 

ou a melhoria da produtividade geral dos mesmos, pela 

otimização na alocação de seus recursos e pela redução da 

duração do ciclo dos processos completos, ou de seus 

subprocessos  componentes. 

A gestão e análise de processos utilizando 

ferramentas típicas de simulação tratam os aspectos acima 

descritos apenas a posteriori, de forma completamente 

desvinculada da execução dos processos em tempo real, e 

como uma forma de análise complementar ou de “melhoria” 

dos modelos de processos, criados separadamente dos 

modelos de processos efetivamente utilizados para a 

execução dos serviços em operação. A razão disto é a falta 

de mecanismos nos sistemas de simulação que permitam a 

construção de  modelos genéricos de  processos e   sua 

execução como serviços automatizados, e que possibilitem 

a realização deste tipo de análise de forma simultânea com 

a execução do modelo, a partir de elementos pré- 

construídos, e independentemente do modelo específico 

do sistema em estudo. 

Alguns sistemas criados para a gerência de 

processos, principalmente aqueles denominados Business 

Process Management (BPM) Systems ou sistemas para 

gerência de processos de negócios, apresentam 

funcionalidades de simulação embutidas, mas estes 

sistemas foram desenvolvidos para uma determinada 

aplicação e estas funcionalidades são parte integrante da 

gestão automática do processo da aplicação específica em 

estudo. 

Os desafios enfrentados para o desenvolvimento 

de uma metodologia e das ferramentas de apoio à mesma 

para a realização de estudos integrados de simulação e 

gestão automática de modelos genéricos de processos são 

de dois tipos: 

1) a representação uniforme de modelos genéricos 

de processos, com base em conceitos que 

permitam a construção das estruturas essenciais 

e do seu contexto lógico de forma altamente 

flexível; 

2) a formulação de uma arquitetura de sistema 

capaz de integrar as funcionalidades de simulação 

e de gestão automática de modelos de processos 

em um único ambiente híbrido. 

 
Neste trabalho procura-se abordar cada um destes 

desafios, apresentando-se uma forma de representação de 

modelos genéricos de processos que foi denominada 

Diagramas para Modelagem Unificada em Simulação 

(DMUS) e uma arquitetura inovadora para um ambiente 

capaz de integrar a simulação com a gestão automática 

destes modelos genéricos de  processos. 

Com base nestes dois elementos é feita a formulação 

de uma Abordagem Integrada para Simulação e Gestão 

Automática de Processos, visando sua aplicação em uma 

ampla área de estudos, entre elas a gerência de projeto e de 

processos de negócios, e destinada a promover uma 

melhoria contínua dos modelos genéricos de processos 

em todas as fases do seu ciclo de vida de desenvolvimento. 
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Este trabalho foi estruturado de acordo com os 

seguintes tópicos: introdução, base conceitual,domínios 

de aplicação, arquitetura e requisitos para o ambiente 

integrado, plataforma para o desenvolvimento, estudos de 

caso, estágio atual da pesquisa, resultados e  conclusões. 

 
BASE CONCEITUAL 

 

A GENERALIZAÇÃO DE MODELOSDE PROCESSOS 

 
No tocante ao primeiro desafio mencionado acima, 

a criação de uma visão generalizada para a modelagem de 

processos, o presente trabalho usa como ponto de partida 

o que se considera ser o melhor e mais recente exemplo 

encontrado na literatura para a generalização do conceito 

de processos, que é a definição de máquina contextual 

(SOBRINHO, 2002), mostrada na Figura 1. Este conceito 

está sendo utilizado na literatura da área como o fundamento 

sobre o qual se assenta o que já vem sendo   denominado 

como ciência ou tecnologia de processos (SDPS,2006). 

Os modelos de processos, segundo o conceito da 

máquina contextual, compõem-se dos seguintes 

elementos: Referências, Infra-estrutura, Insumos, 

Atividades e Valores Adicionados, todos esses 

incorporados em um Contexto válido. 

Segundo Sobrinho (2002), processo é um conjunto 

de referências determinadas por um contexto que devem 

ser cumpridas para gerar valores. O contexto é o espaço no 

qual são válidas todas as definições; as referências são 

normas, axiomas, leis às quais precisam ser satisfeitas. Já 

os insumos são valores adquiridos do contexto que se 

quer transformar em um valor adicionado. Insumos, 

portanto, são os valores das entradas que serão 

transformados, utilizados. Quanto à infra-estrutura 

necessária são todos os valores utilizados para a 

transformação, ou seja, os recursos humanos, tecnológicos 

ou materiais existentes. As atividades são as transições 

que ocorrem durante a transformação de um valor para 

outro, utilizando a  infra-estrutura e  as   referências. 

 

 
 

 
 
 

Figura 1 - Máquina contextual (SOBRINHO, 2002). 
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Uma transição só ocorre quando a realidade permite que 

exista sincronia entre todos os valores requeridos, ou seja, 

entre insumos, infra-estruturas e referências. Se a realidade 

não permitir que se transformem os insumos em valores 

adicionados, a transformação não será possível. Há de se 

fazer o esforço de reconhecer a sincronia. O reconhecimento 

da sincronia é um elemento estratégico em processos. 

A correspondência dos elementos acima definidos 

com aqueles utilizados pela abordagem integrada proposta 

é estabelecida da seguinte forma: os modelos de processos 

ou suas sub-componentes equivalem à máquina contextual 

para integração da modelagem, simulação e gestão 

automática de processos, ou simplesmente MCSIM 

(Máquina Contextual para Simulação); os recursos do 

sistema real a serem modelados consistem na a infra- 

estrutura; as entradas e saídas (parâmetros de todos os 

tipos, inclusive qualitativos ou analíticos) das componentes 

ou sub-componentes do modelo são os insumos e valores 

adicionados, respectivamente; e as operações efetuadas pela 

transformação entrada/saída destas componentes ou sub- 

componentes são as atividades. As referências, por sua vez, 

precisam ser entendidas como o arcabouço lógico 

relacionado à estrutura estática e dinâmica do modelo, que 

geralmente requerem a existência de uma linguagem de 

modelagem apropriada, associada com os conceitos básicos 

ou componentes pré-construídas para modelagem, existentes 

na  maioria   dos   ambientes   computacionais para 

desenvolvimento de modelos. 

A MCSIM, por sua vez, necessita alguma forma de 

detalhamento ou de especificação que sirva como linguagem 

de modelagem capaz de descrever os modelos genéricos de 

processos de uma ampla gama de sistemas. A simbologia 

adotada para esta finalidade para a formulação da abordagem 

integrada para modelagem, simulação e gestão automática 

de processos são os Diagramas para Modelagem Unificada 

em Simulação (DMUS), propostos originalmente em 

(TRAVASSOS e KIENBAUM, 2004). 

Os DMUS são criados a partir da representação de 

diagramas do tipo PERT/CPM utilizados na gerência de 

projetos, de Diagramas de Ciclo de Atividades (DCAs), 

utilizado em simulação de sistemas discretos, e pelos 

diagramas do tipo Workflow (WFMC, 1999), utilizados na 

gerência de processos. Além disto, é feita a introdução de 

um conceito extra, denominado repositório de     recursos, 

 

representando depósitos para conter os recursos que 

serão cooptados pelas entidades ou transações do 

sistema para a realização de suas atividades. 

Os diagramas DMUS necessitam ser entendidos 

como uma forma idealizada de representação resultante 

da união (no sentido de conjunto) da simbologia 

proveniente de cada uma das áreas citadas, onde o 

conceito atividade constitui o elo comum, em torno do 

qual os demais são dispostos. O conjunto final de 

símbolos ainda não está completamente fechado, porém 

ele deverá ser o mais expressivo possível, para cobrir 

uma ampla classe de modelos, mas não deverá conter 

símbolos em demasia, o que poderia dificultar a 

compreensão dos mesmos. Idealmente ele deve ser 

formado pelo conjunto mínimo de símbolos necessários 

para constituir a base comum de representação, e contar 

com bibliotecas adicionais de símbolos, quando se fizer 

necessário a implementação de conceitos pertencentes a 

apenas uma classe de  estudos. 

Estes diagramas constituem a base conceitual 

para a modelagem unificada e padronizada dos sistemas 

para serem utilizados na abordagem integrada para 

modelagem, simulação e gestão automática de processos 

e nas suas ferramentas híbridas de apoio apropriadas. 

Com a unificação das diferentes técnicas, pretende-se 

eliminar as suas principais deficiências e agregar suas 

vantagens relativas, visando torná-las intercambiáveis 

para aplicações nas diferentes áreas. 

 
 

“Segundo Sobrinho (2002), processo é um 

conjunto de referências determinadas por 

um contexto que devem ser cumpridas para 

gerar valores. O contexto é o espaço no 

qual são válidas todas as definições; as 

referências são normas, axiomas, leis às 

quais precisam ser satisfeitas”. 

 

 
Os diagramas do tipo DMUS são, portanto, a 

resposta ao primeiro desafio mencionado na introdução, 

com relação à possibilidade de se representar modelos 

genéricos     de     processos,     com     base   em 
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conceitos que permitam a construção das estruturas 

essenciais e do seu contexto lógico de forma altamente 

flexível. A flexibilidade é garantida adicionalmente pela 

existência de uma linguagem de programação, associada 

aos componentes gráficos, que permite a construção de 

lógicas complexas na definição dos modelos. 

 
O CICLO DE VIDA DO MODELO NA ABORDAGEM 

TRADICIONAL 

 

Com relação ao ciclo de vida tradicional do 

desenvolvimento de modelos para uso na gerência de 

processos temos a representação apresentada em 

(NAIDOO e MUHLEN, 2005), que pode ser vista na Figura 

2.O ciclo da Figura 2 está baseado na filosofia PDCA (Plan, 

Do, Check, Act) e é também conhecido Ciclo do PDCA ou 

Deming Wheel, em homenagem ao seu autor, William 

Edwards Deming, um pioneiro da gerência de Qualidade. 

Este ciclo é bastante utilizado como um modelo para 

melhoria contínua de processos e um fundamento conceitual 

para diversas espirais de  desenvolvimento   iterativas 

utilizadas na gerência de projetos na área de Tecnologia da 

Informação.As fases deste ciclo correspondem a: Plan – 

diagnóstico e avaliação; Do – proceder ações de melhoria; 

Check – verificar resultados da fase anterior; Act – 

implementar/transformar as mudanças em nova práticas 

dentro do processo de  negócios. 

Na Figura 2 pode-se observar que a utilização de 

simulação dá-se apenas na fase de avaliação dos resultados 

do processo, de forma completamente desvinculada do 

modelo de processo usado para a execução do mesmo, isto 

é, em princípio o modelo do sistema para simulação e 

avaliação tem que ser construído e ser validado em relação 

ao sistema real ou modelo de processo em execução, o que 

exige esforços adicionais de desenvolvimento e 

impossibilidade de garantia desta validade. Na descrição 

que se segue do ciclo de vida do modelo modificado 

adotado na abordagem integrada para modelagem, 

simulação e gestão automática de processos é feita uma 

transformação, de forma a incorporar a simulação à própria 

fase de execução, isto é, utilizar o mesmo modelo de 

processo para duas finalidades diferentes. 

 

 
 

Figura 2 – Ciclo de Vida Tradicional de Desenvolvimento de Modelos, baseado 

em (DEMING , 1990). 



Computação e Informática 

Revista Científica da FAI, Santa Rita do Sapucaí, MG, v.7, n.1, p. 19-30, 2007 24 

 

 

 

 

O CICLO DE VIDA DO MODELO NA ABORDAGEM 

INTEGRADA 

 

A Figura 3 retrata o ciclo de vida do modelo de 

um processo na nova forma de abordagem integrada para 

modelagem, simulação e gestão automática de processos, 

proposta neste trabalho. Esta formulação visa atender ao 

segundo desafio mencionado na introdução, conforme 

descrição detalhada que se segue. 

A  primeira diferença entre as  Figuras 2  e   3 

corresponde apenas a uma mudança de notação, em que as 

setas mostradas anteriormente tiveram um círculo 

acrescentado no corpo das mesmas, explicitando os 

produtos obtidos em cada fase do ciclo de 

desenvolvimento, para melhor retratar a evolução e a 

utilização que se está fazendo dos modelos. A diferença 

realmente significativa existente em relação à forma 

tradicional, portanto, está evidenciada pela transformação 

feita pela transposição feita entre os quadrados tracejados. 

Na  abordagem  integrada  para modelagem, 

 

 
 

Figura 3 – Transformação dos ciclos de vida do modelo da abordagem tradicional para a 

integrada. 
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simulação e gestão automática de processos, a simulação 

deixa de ser uma ferramenta autônoma, complementar, 

aplicada apenas na fase de avaliação para a melhoria do 

modelo. O modelo de simulação e o modelo de processo 

são únicos e eles são executados utilizando-se dois fluxos 

de controle (threads) independentes, um dos quais 

destinado à gerência automática do processo (com dados 

e entradas reais), e o outro destinado à visualização da 

simulação para fins de projeções de cenários. Na simulação 

são utilizados os parâmetros originais do modelo, que vão 

sendo substituídos pelos dados reais de operação, à medida 

que estes são produzidos e coletados no decorrer da 

execução do modelo como gestor do processo. Esta forma 

de execução através de duas threads independentes está 

implementada no sistema de simulação Simprocess, o que 

mostra que a formulação teórica desta arquitetura, 

inicialmente sugerida em (TRAVASSOS e KIENBAUM, 

2004), e mais recentemente documentada em (BICUDO e 

KIENBAUM, 2005 e 2006), é viável para implementação e 

pode ser usada como base do ambiente híbrido de simulação 

e gestão automática de processos, destinado a dar apoio à 

abordagem teórica formulada. 

 

DOMÍNIOS DE APLICAÇÃO 

 
Os domínios de aplicação da metodologia 

proposta são compostos pelos sistemas discretos, 

formados por cadeias de atividades e filas, como os 

sistemas típicos encontrados nos processos de serviços, 

denominados processos de negócios, ou nos projetos/ 

processos ligados à área de engenharia. Em qualquer destas 

áreas os modelos genéricos de processos podem ser 

criados com base na tecnologia de Workflow, embutida 

nos DMUS descritos acima, desde que eles possuam 

grande flexibilidade ou adaptabilidade para representar 

estruturas e lógicas bem complexas, o que pode ser garantido 

através de uma linguagem de programação associada às 

componentes gráficas usadas para a criação dos modelos. 

Um esclarecimento adicional precisa ser dado, entretanto, 

para a inclusão da área de gerência de projetos entre os 

domínios de aplicação mencionados neste trabalho. A 

princípio parece estranho a qualificação de um projeto na 

mesma categoria de um processo, pois um projeto é 

tradicionalmente visto, segundo Prado (1984) e PMI (2004), 

 

como um empreendimento único e não repetitivo, de 

duração determinada, formalmente organizado e que 

congrega e aplica recursos visando o cumprimento de 

objetivos preestabelecidos. Devido a esta característica de 

“empreendimento ou processo único”, os projetos têm 

sido tradicionalmente tratados na literatura e pelos 

desenvolvedores de sistemas computacionais como um 

tema desvinculado de processos em geral, não merecendo 

uma análise dinâmica aprofundada, como ocorre em 

estudos típicos feitos com a aplicação de ferramentas de 

simulação de processos. 

Apesar do tratamento estanque dado aos dois 

tipos de problemas acima pelas suas respectivas áreas de 

estudo (gerência de processos e gerência de projetos), as 

analogias existentes entre a representação dos processos 

descritos nas duas áreas são evidentes quando se 

considera um projeto não como um processo único, mas 

como um processo também seriado, ou um multi-projeto, 

composto da repetição em paralelo e com alguma defasagem, 

do seu processo básico. O objetivo principal deste estudo 

seria equivalente à condução de um estudo de simulação 

para a determinação do processo básico ideal, com a adição 

inclusive da variação estocástica de parâmetros, como a 

duração das atividades, e a distribuição otimizada dos 

recursos disponíveis pelas suas diversas fases ou etapas 

de elaboração. 

Pode-se dizer, portanto, que o processo é a 

generalização do conceito de projeto e que o processo 

“único” característico do projeto e o processo seriado ou 

diversificado da área de serviços se diferenciam apenas na 

questão do que constitui o seu modelo básico e do número 

de replicações com que o processo será considerado pelo 

estudo do sistema que se está  conduzindo. 

Desta forma uma metodologia e suas ferramentas, 

que sejam capazes de tratar processos de forma generalizada 

e que cubram todos seus aspectos de maior relevância, 

tais como modelagem de sua complexidade, gerência de 

sua execução, realização de experimentação com variação 

na alocação de recursos, controle de prazos e de custos e 

outros, também podem ser usadas para estudar o “processo 

único”, característico do projeto, sem perda de informações 

essenciais. 

Eventualmente haveria a necessidade de se fazer 

algumas adaptações ou  extensões para adequar    a 
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semântica de uma área ao entendimento do especialista da 

outra, mas isto seriam modificações adicionais e de menor 

relevância, e não elementos essenciais do estudo principal. 

Por isto, a seguir, sempre que se fizer referência à 

gerência de processos, deve-se entender que esta 

designação engloba também a gerência de projetos, no 

contexto da abordagem que visa integrar a modelagem, a 

simulação e a gerência automática de processos, conforme 

está sendo proposta neste  trabalho. 

 
ARQUITETURA E REQUISITOS PARA O 

AMBIENTE INTEGRADO 

 
Devido ao alto grau de conectividade permitido 

pelo uso da Internet, atualmente é possível praticar uma 

política de interação irrestrita entre todos os níveis da 

hierarquia de recursos humanos participantes de um 

processo. Deste modo, as equipes de qualquer 

empreendimento, nos seus diferentes graus de 

responsabilidades, podem interagir com a gerência central 

independentemente deles estarem reunidos em um único 

local ou dispersos geograficamente. 

Com esta filosofia de trabalho, o processo pode 

ser gerido de forma centralizada, a partir de um modelo 

executado na forma de um serviço em um servidor de rede. 

Desta forma o processo vai sendo executado de forma 

colaborativa por todos os participantes do que pode ser 

visto como uma fábrica virtual. É interessante notar, que 

esta forma de execução se presta igualmente para o 

monitoramento e controle de todas as atividades. 

O processo executado pelo núcleo do ambiente 

integrado deve estar também disponibilizado para 

visualização e interação pelas equipes de forma 

descentralizada. Assegura-se com isso que as diversas 

atividades em andamento tenham seus dados fornecidos 

para os sistemas clientes tão logo elas estejam concluídas. 

À medida que o serviço vai sendo executado, os dados 

anteriormente estimados são atualizados por dados reais, 

permitindo que se façam projeções mais confiáveis e, por 

conseguinte reduzam-se as margens de riscos para a 

condução  do processo. 

Para a execução do modelo no servidor central a 

partir dos dados planejados e dados atualizados do 

andamento do processo, faz-se necessário criar interfaces 

clientes para fazer chamadas ao software de   simulação. 

Este por sua vez deve se comunicar externamente com estes 

aplicativos clientes através de banco de dados e também 

disponibilizando na Web, sob demanda, os serviços por 

ele oferecidos. Estas trocas de informações podem ser 

realizadas a qualquer tempo, de modo que o modelo do 

processo e o sistema real consistem numa mesma entidade 

a cada instante. 

A Figura 4 propõe uma arquitetura para um 

Ambiente Integrado para Simulação e Gerência de 

Processos que contempla os requisitos para um ambiente 

colaborativo na web, conforme mencionados. 

A Figura 4 mostra uma arquitetura em camadas, 

formadas por módulos praticamente autônomos, 

constituídos por aplicativos de interface ou serviços que 

se comunicam com os demais, quando necessário, 

adicionando novas funcionalidades ao ambiente. No 

núcleo se encontra a máquina de workflow, que é 

implementada pelo uso do simulador Simprocess, acionado 

pela interface de coordenador e/ou gerente nos momentos 

apropriados, para prover as funcionalidades necessárias à 

construção do modelo, à sua execução, e ao monitoramento 

e análise de desempenho requeridas. Esta máquina de 

workflow é constituída pela própria máquina java do 

Simprocess, atuando com base em dois fluxos de controle 

(threads), um deles destinado a execução do processo no 

servidor e o outro destinado à animação do modelo na 

interface de monitoramento e de análise de desempenho. 

A primeira interface descrita na Figura 4 é 

destinada aos gerentes, para criação e gerenciamento das 

redes de atividades e a segunda para as equipes que irão 

executar as tarefas propriamente ditas. 

Por fim, para fins de documentação na WEB, 

está disponível uma funcionalidade do Simprocess que 

permite que os modelos criados sejam convertidos em 

páginas HTML estruturadas em frames e sejam usados 

como mapa geral de navegação das atividades do processo 

ou projeto. 
 

“Para a execução do modelo no servidor 

central a partir dos dados planejados e dados 

atualizados do andamento do processo, faz-se 

necessário criar interfaces clientes para fazer 

chamadas ao software de simulação”. 
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Figura 4 – Arquitetura do Ambiente. 

 

 

PLATAFORMA PARA O DESENVOLVIMENTO 

 

 
 

Como plataforma de desenvolvimento do ambiente 

integrado de simulação propõe-se inicialmente que seja 

utilizado o sistema Simprocess, produzido pela Caci (2004), 

pelas razões citadas a seguir. 

O sistema de simulação denominado Simprocess 

é o exemplo de um sistema para simulação que mais se 

aproxima do conceito de modelagem com base em 

tecnologia de Workflow e que mostra potencialidades para 

se converter numa ferramenta para gerência automática de 

processos. Inicialmente pela arquitetura implementada, que 

permite tratar o modelo de simulação e o modelo 

deprocesso como um único modelo e executá-lo utilizando- 

se dois fluxos de controle (threads) independentes, um 

dos quais destinado à gerência automática do    processo 

(com dados e entradas reais), e o outro destinado à 

visualização da simulação para fins de projeções de cenários. 

Além disto, ele apresenta também alguns recursos para 

análise de custo baseado em atividades e em sua versão 

mais recente, Simprocess 4.3, ele possui um módulo 

denominado Dispatcher (CACI, 2006) para permitir a 

execução do modelo efetuada por chamadas remotas na 

web.No geral, entretanto, ele se revela ainda bastante 

limitado em termos de estruturas e componentes pré- 

construídos para atuar como ferramenta integrada de apoio 

para modelagem, simulação e gerência automática de 

modelos de processos, de acordo com a abordagem aqui 

proposta, requerendo portanto um bom esforço de 

desenvolvimento para complementá-lo com interfaces 

clientes capaz de utilizar as funcionalidades do simulador e 

constituir um ambiente completo híbrido para simulação e 

gestão automática de  processos. 
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Outras características apresentadas pelo 

Simproces que o habilitam como ambiente de 

desenvolvimento para a aplicação proposta: 

- Sistema para simulação discreta baseado em 

processos; 

- Interface gráfica interativa com animação; 

- Biblioteca de componentes pré-construídos e 

expansível, contendo as características principais 

de simulação baseada em processos, permitindo 

modelagem gráfica hierárquica, execução e 

acompanhamento da experimentação (cenários), 

geração de relatórios, etc. 

 
Por estes motivos o Simprocess foi escolhido 

como plataforma base para o desenvolvimento do ambiente 

integrado de apoio à metodologia contida na abordagem 

proposta, porém é preciso deixar claro que o presente 

trabalho já vinha sendo desenvolvido anteriormente à 

identificação dos estudos sobre o conceito generalizado 

de processo denominado máquina contextual (SOBRINHO, 

2002), bem como da identificação de que o sistema 

Simprocess implementava a arquitetura integrada para 

simulação e gestão automática de processos, formulada 

teoricamente em (TRAVASSOS e KIENBAUM, 2004). Os 

esforços de pesquisa passaram a se utilizar dos conceitos 

apresentados por estes novos conhecimentos e ferramenta 

de simulação, mas eles estão direcionados para ir além dos 

resultados até aqui obtidos por eles, em busca de uma 

integração completa das técnicas de modelagem, simulação 

e gerência automática de processos. 

 
ESTUDOS DE CASO 

 

Uma série de estudo de casos foram elaborados, 

cobrindo as áreas de gerência de projetos e de processos 

de negócios e um sobre o processo educacional voltado 

para a construção e gestão de material de cursos para 

educação a distância (SILENE e KIENBAUM, 2005 e 

2006). Um artigo sobre um destes estudos de caso foi 

elaborado à parte (TRAVASSOS et al., 2006) para ilustração 

da abordagem e apresentação de suas vantagens 

comparativas em relação à aplicação de técnicas 

tradicionais. 

ESTÁGIO ATUAL DA PESQUISA 

 

No momento atual a pesquisa encontra-se num 

estágio exploratório dos fundamentos conceituais da 

metodologia, buscando-se aplicá-la em diversos estudos 

de caso, para validar a modelagem genérica de processos e 

implementar modelos para serem executados pelo 

Simprocess na sua forma original. Os resultados até agora 

obtidos com o uso da metodologia nestes estudos de caso 

estão descritos no artigo acima mencionado (TRAVASSOS 

et al., 2006). 

Além disto, iniciou-se um esforço de 

operacionalização das funcionalidades existentes no 

módulo Dispatcher do Simprocess (CACI, 2006). Através 

destas funcionalidades será possível a gerência automática 

do modelo durante a execução das atividades. Para isto 

faz-se necessário a construção de interfaces clientes para 

explorar estas funcionalidades, que capacitam o sistema 

Simprocess a construir e executar modelos armazenados 

no servidor, através de múltiplas instâncias do sistema 

chamadas remotamente. O modelo executado como um 

serviço no servidor de rede, e a alimentação de seus dados 

de entrada, bem como suas saídas, formadas pelos 

resultados das operações nele executadas, passam a ser 

escritas/acessadas através de interfaces clientes remotas, 

utilizando-se bancos de dados e/ou chamadas feitas com 

base em protocolos apropriados. 

Concluída esta etapa do desenvolvimento será 

possível monitorar o andamento do projeto, coletar 

estatísticas geradas e gerir em tempo real toda a interação 

das equipes de projeto, bem como definir melhores 

estratégias para condução do mesmo. 

 

 
RESULTADOS E CONCLUSÕES 

 

A aplicação das técnicas e ferramentas de 

modelagem, simulação e gestão automática de processos 

de forma autônoma e de maneira complementar já é feita 

largamente em aplicações na área de gerência de processos. 

A integração destas técnicas ferramentas para 

uso em um ambiente híbrido para modelagem, simulação e 

gerência  automática  de  modelos  de   processos, 
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entretanto, é inovadora e bastante promissora. Aplicadas 

desta forma unificada, o primeiro grupo de técnicas permite 

grande flexibilidade de modelagem, a análise dinâmica do 

processo, o emprego de funcionalidades de experimentação 

e avaliação para melhoria contínua dos modelos; o segundo 

grupo de técnicas permite a execução em tempo real do 

modelo de processo, com a utilização do mesmo modelo 

criado para a simulação. 

Os benefícios esperados cobrem todas as fases 

do ciclo de vida de desenvolvimento dos modelos 

genéricos de processos, representativos dos sistemas reais 

ou serviços em operação: na criação dos modelos, ao 

permitir maior flexibilidade na representação de estruturas 

e de lógicas operacionais complexas, maior padronização e 

garantia de validação dos mesmos; na fase de execução, 

ao permitir que o monitoramento e a simulação sejam feitos 

de forma simultânea com a execução dos modelos em tempo 

real; e, na fase de experimentação, ao utilizar as 

funcionalidades disponíveis nos simuladores para a análise 

de desempenho e a melhoria contínua dos modelos de 

processos em estudo. 

Este trabalho inicial aborda os dois desafios 

considerados fundamentais para a concretização de uma 

abordagem integrada deste tipo, apresentando uma forma 

de representação unificada para a elaboração de modelos 

genéricos de processos, os diagramas denominados 

DMUS (TRAVASSOS e KIENBAUM, 2004), que são uma 

unificação dos conceitos provenientes de diagramas do 

tipo Workflow, PERT/CPM e DCAs, e uma arquitetura para 

execução da simulação do processo simultaneamente com 

a gestão automática do modelo do mesmo. 

Um ambiente híbrido de apoio a esta metodologia 

está sendo projetado para a modelagem e a análise de 

processos de negócios complexos, seja da natureza de 

serviços ou de projeto. Com um ambiente deste tipo será 

possível aumentar a produtividade do sistema real 

identificando a melhor estratégia para a distribuição dos 

recursos e dos custos envolvidos, e reduzindo o tempo de 

execução dos ciclos completos de execução dos serviços. 

A metodologia completa e suas ferramentas serão 

produzidas pela adição de funcionalidades do tipo 

existentes em aplicativos da área de gerência de processos 

a aplicativos da área de simulação, ao invés do contrário, 

porque estes últimos são muito mais completos e já possuem 

 

funcionalidades para lidar com aspectos dinâmicos e 

manipulação de complexos modelos de processos. 

A metodologia proposta apresenta um caráter 

inovador, tanto sob o aspecto da modelagem (uso dos 

DMUS), quanto da formulação e documentação da 

arquitetura que permite a execução da simulação de modo 

simultâneo com a gestão automática do modelo do 

processo. Este trabalho aponta ainda que a abordagem 

proposta pode ser aplicada a uma ampla gama de problemas, 

com ênfase especial em processos de negócios e projetos 

de engenharia, constituídos por modelos de processos que 

podem ser representados pelos diagramas do tipo DMUS. 

A metodologia e sua aplicação está sendo 

validada através de diversos estudos de caso 

(TRAVASSOS et al., 2006), e encontra-se em 

desenvolvimento um protótipo de um ambiente integrado 

para modelagem, simulação e gerência automática de 

processos pelo grupo de engenharia de software do 

Laboratório de Computação Aplicada (LAC) do Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), para o qual este 

trabalho está contribuindo. A pesquisa em andamento faz 

uso do sistema de simulação Simprocess, como uma 

plataforma inicial para o desenvolvimento do ambiente 

proposto. 

A pesquisa em andamento será objeto de novas 

publicações, na medida em que novos resultados sejam 

obtidos. 
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RESUMO 

 

O presente trabalho objetiva apresentar e diagnosticar o uso de ferramentas de gestão em empresas graduadas 

em Incubadoras do APL de Santa Rita do Sapucaí – “Vale da Eletrônica”. A coleta de dados foi realizada por meio de um 

questionário estruturado, enviado pela internet às empresas previamente identificadas. Obteve-se sucesso com um 

terço dessas empresas, que preencheram o questionário on-line. Um dos resultados mais relevantes que pode ser notado 

é que, apesar de cerca de 100% dos empresários confirmarem que se preocupam em desenvolver e usar novas 

ferramentas de gestão, apenas 30% das empresas aplicam efetivamente algumas destas ferramentas no seu dia-a-dia. 

 
Palavras-chave: ferramentas de gestão, empresa graduada, qualidade, APL. 

 

 
ABSTRACT 

 

 

The purpose of this work is to present and to diagnosis the usage intensyty of management tools for companies 

from “Incubadoras do APL” of “Santa Rita do Sapucaí” - “Vale da Eletrônica”. The data collection was carried out 

using a structuralized questionnaire sent through Internet to the companies previously identified. Success was achieved 

with a quarter of the companies which had filled in the on-line questionnaire. One of the most important results than can 

be noticed is that, although about 100% of the entrepreneurs affirming that they are worried in developing and using 

new tools of management, only 30% of the companies effectively apply only a few of these tools in their day-by-day 

routine. 

 
Keywords: management tools, graduated enterprise, quality, cluster. 
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INTRODUÇÃO 

 

O mundo passa por grandes transformações em 

virtude do desenvolvimento tecnológico, que possibilitou 

a globalização, aumentando a competitividade, impondo a 

abertura dos mercados nacionais, tornando o comércio 

internacional mais agressivo e isso exige constantes 

adaptações no ambiente empresarial. 

Para atender a estas mudanças e alcançar os 

objetivos desejados, as empresas utilizam-se de novas 

estratégias organizacionais e de ferramentas gerenciais 

capazes de dar maior eficiência às ações que desenvolvem, 

com o objetivo de obter resultados cada vez melhores. 

As incubadoras de empresas agem, de forma 

eficaz, na preparação das novas empresas para esse novo 

mercado. Pode-se dizer que atuam como estimuladoras do 

desenvolvimento das empresas nascentes, 

disponibilizando desde instalações físicas até assessorias 

especializadas, propiciando maior chance de sucesso e 

melhor preparação para ele, nesse disputado mercado, por 

meio de consultorias em gestão empresarial, comercialização 

de produtos e serviços, tecnologia, contabilidade, 

marketing, assistência jurídica, captação de recursos 

humanos, contatos com órgãos de fomento, propriedade 

intelectual, entre outros benefícios. 

Assim, as empresas graduadas são preparadas 

para entrar de forma competitiva no mercado, 

transformando-se em potenciais geradoras de emprego e 

renda, menos sujeitas à mortalidade precoce, cujos índices 

brasileiros são muito elevados. 

O Vale da Eletrônica possui mais de 100 micro e 

pequenas empresas de base tecnológica. Muitas delas 

residiram em incubadoras locais, tendo passado por esse 

processo de preparação para o mercado, o que 

proporcionou a elas a possibilidade de praticarem vendas 

em nível nacional e, algumas, internacionalmente. 

As empresas exigem cada vez mais de seus 

colaboradores características de comportamento 

empreendedoras, extremamente necessárias para 

acompanhar as novas tendências dos negócios. Entretanto, 

para conduzir uma organização ao sucesso, exige-se do 

empreendedor, conhecimentos distintos, em cada etapa do 

ciclo de vida da empresa. 

A despeito da amplitude das competências 

necessárias, é razoável destacar algumas qualidades que o 

empreendedor necessita possuir, especialmente os 

conhecimentos técnicos relacionados ao negócio e algumas 

ferramentas de administração, fundamentais à boa gestão 

da empresa. 

O objetivo desse artigo é diagnosticar o nível de 

utilização das principais ferramentas de gestão pelas 

empresas graduadas nas incubadoras instaladas no Arranjo 

Produtivo Local (APL) eletroeletrônico de Santa Rita do 

Sapucaí/MG. Tais ferramentas foram apresentadas a essas 

empresas, com certeza, ao longo do seu período de 

incubação, mas será que foram adotadas e continuam em 

uso? 

É uma pesquisa do tipo descritiva, que se realizou 

em duas etapas: uma revisão bibliográfica e aplicação de 

um questionário estruturado on line para levantar os dados 

relativos ao uso das ferramentas, pelas empresas graduadas 

no Vale da Eletrônica. 

A análise dos dados se deu por meio de abordagem 

quantitativa, sendo está à fornecedora de subsídios para 

as conclusões que se  seguirão. 

 

 

“A despeito da amplitude das competências 

necessárias, é razoável destacar algumas 

qualidades que o empreendedor necessita 

possuir, especialmente os conhecimentos 

técnicos relacionados ao negócio e algumas 

ferramentas de administração, fundamentais 

à boa gestão da empresa”. 

 

 
USO DAS FERRAMENTAS DE GESTÃO 

 
Um    aspecto    relevante    na    vida   dos 

empreendedores é a necessidade que têm de controles 

(DOLABELA, 1999). Uma preocupação que afeta 

inevitavelmente a forma como lidam com o poder e com os 

relacionamentos interpessoais dentro e fora da empresa. 

Os empreendedores enfrentam uma série de 

problemas em manter registros para a tomada de decisões. 
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Mantém controles inadequados, falta planejamento e 

competências para assessorar a administração de seus 

negócios.Entendendo esses controles como ferramentas 

gerenciais, os empreendedores devem medir e controlar o 

desempenho de suas empresas, usando-os para aferir a 

eficiência e eficácia de seus negócios. Uma afirmação de 

Gates (1999) enfatiza a importância desse gerenciamento 

nas organizações modernas: 

A melhor maneira de se diferenciar da concorrência, de 

distanciar você da multidão é fazer um bom trabalho com   a 

informação. A forma com que se coleta, gerencia e usa    a 

informação é que determinará se você ganha ou perde.    O 

fluxo de informação é o sangue de sua empresa, porque lhe 

permite fazer o máximo com seu pessoal e aprender  com  

seus  clientes.(GATES, 1999) 

 
Cubillo (1997) também relata que as pequenas e 

médias empresas latino-americanas estão desprotegidas 

para atuar em um mercado de alta competitividade por falta 

de uso ou de conhecimento de instrumentos e processos 

gerenciais para tirar proveito das informações e do 

conhecimento gerados no seu entorno. 

A NBR ISO 9004, item 8.1.1, p.30 (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2000) , contribuiu 

com a seguinte afirmação: 

Medições são importantes para se tomarem decisões com 

base em fatos. Convém que a Alta Direção assegure 

medições eficazes e eficientes, coletando e validando os 

dados para assegurar o desempenho da organização e a 

satisfação das partes interessadas. Convém que isso inclua  a 

análise crítica da validade e da finalidade das medições e o 

uso pretendido dos dados para assegurar valor agregado   à 

organização, monitorando continua-mente suas ações de 

melhoria do desempenho e registre sua implementação 

como forma de fornecer dados para futuras melhorias 

(ABNT, 2000). 

No Vale da Eletrônica, essa visão e esses 

conhecimentos são repassados aos empreendedores pelo 

movimento de incubadoras, que lhes atribui a missão de 

melhorar continuamente os seus processos produtivos, a 

capacidade de decisão, de identificar e solucionar problemas 

organizacionais, sob os parâmetros da ética e do respeito à 

cidadania. Tanto  isso  é  verdade  que  a  cidade  já é 

reconhecida nacionalmente por ser vencedora do Prêmio 

ANPROTEC para a melhor Incubadora de Base Tecnológica 

por duas vezes, um para cada incubadora. 

É importante salientar que a utilização das 

ferramentas de gestão oferece ao empreendedor visão mais 

ampla do que apenas a instrumentalização. Trata-se de 

desenvolver competências para os níveis operacionais e 

estratégicos das empresas. 

A seguir, são colocadas algumas definições 

encontradas na literatura sobre o que são ferramentas de 

gestão: 

“É uma ferramenta estratégica que permite à alta gerência 

melhorar sua competitividade, identificando as principais 

forças propulsoras e prevendo os futuros rumos do mercado”  

(KAHANER, 1998). 

“É o processo pelo qual, informações de múltiplas fontes são 

coletadas, interpretadas e comunicadas [...] oferece apoio 

à tomada de decisões estratégicas, prevê oportunidades 

e riscos, monitora os concorrentes e orienta  a  

implementação  eficaz”  (PRESCOTT, 2002). 

 

“É  informação  analisada”  (FULD, 1995). 

 

 

As micros e pequenas empresas, no Vale da 

Eletrônica e em todo mundo, possuem características 

próprias. São mais ágeis, versáteis, flexíveis e adaptam-se 

as mudanças com mais facilidade do que às grandes 

empresas, mas, em contrapartida, devido às limitações 

próprias de seu porte, em geral, têm menos poder de 

barganha e não se beneficiam de ganhos de escala. 

 

 

“As micros e pequenas empresas, no Vale da 

Eletrônica e em todo mundo, possuem 

características próprias. São mais ágeis, 

versáteis, flexíveis e adaptam-se as 

mudanças com mais facilidade do que às 

grandes empresas...”. 
 

 

Por isso, não pode reproduzir mecanicamente os 

modelos de gestão e de boas práticas empregados   pelas 
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empresas de maior porte. O empreendedor é uma espécie 

de “faz tudo” na empresa (DOLABELA, 1999). Precisa 

assumir múltiplas funções, não há distância entre os 

escalões, se é que o termo é apropriado nesse caso, pois 

praticamente não existe hierarquização nem 

departamentalização. O que predomina nas relações é a 

informalidade, embora as realidades sejam muito distintas 

entre si. 

Da mesma maneira, quase sempre a grande 

empresa é mais capacitada, conta com recursos humanos 

mais treinados e desenvolvidos do que a pequena empresa. 

As exceções ficam por conta das pequenas empresas da 

área de tecnologia, com freqüência, muito bem preparadas, 

pelo menos tecnologicamente. 

Essas diferenças determinam que o modelo de 

excelência de gestão da grande empresa passe por ajustes 

na hora de ser aplicado ao pequeno negócio. Os 

fundamentos são os mesmos, mas a maneira de implantar 

modifica-se caso a caso. 

Devido à privilegiada visão de conjunto de que 

os líderes desfrutam, eles têm a capacidade de adaptar-se e 

implementar as boas práticas de gestão em suas empresas. 

A inovação, por exemplo, que hoje pode definir a 

sobrevivência da empresa no mundo dos negócios, pode 

ser implementada rapidamente, pois as instâncias de 

decisão praticamente inexistem. O Sebrae (2007) atesta a 

velocidade com que se passa dos testes para a implantação 

de inovações nas pequenas empresas, particularmente 

quando são empresas oriundas de incubadoras, ambiente 

propício a essa prática. 

O Pólo Tecnológico de Santa Rita do Sapucaí, por 

ser um APL, dá suporte às empresas incubadas para 

melhorar sua gestão empresarial. Possui uma Faculdade de 

Administração e Informática – FAI, que oferece cursos 

especializados aos empresários. 

O material elaborado pela faculdade, o MEI 

(Manual da Empresa Incubada) foi à fonte empregada na 

descrição das ferramentas de gestão apresentadas a seguir 

e está alinhado com os 8 critérios de avaliação da Gestão 

da Qualidade da Fundação Nacional da Qualidade (FNQ) e 

do Prêmio Excelência Empresarial do SEBRAE que, em 

síntese, referem-se à condução do processo de mudança 

pelas lideranças, clareza das estratégias, valores e metas, 

foco nos clientes, decisões baseadas em fatos e dados, 

qualificação das pessoas e domínio dos processos, 

induzindo a um sistema de gestão voltado para resultados. 

A seguir, faz-se uma descrição sumária sobre as 

ferramentas de gestão empresarial, segundo os 

especialistas nas respectivas áreas. A seleção foi feita de 

acordo com as perspectivas de utilização nas empresas 

graduadas. 

Ficha de Verificação: definida por Luppi e Rocha 

(1998) como um checklist usado para responder qual a 

freqüência observada para determinados problemas. 

Fluxograma: Segundo os mesmo autores, é um 

meio gráfico de descrever atividades, identificando as 

entradas e saídas relevantes. Também possibilita a 

enumeração de sub-atividades e apresentação de potenciais 

problemas. 

5W2H ou 4Q1POC (esse patenteado pelo 

Sebrae): ferramenta simples, porém poderosa, para auxiliar 

a análise e o conhecimento sobre determinado processo, 

problema ou ação a ser efetivada. A técnica consiste em se 

realizar, sistematicamente, sete perguntas sobre o assunto 

objeto de estudo, quais sejam: O que? Quando? Quem? 

Por quê? Onde? Como? Quanto? (OLIVEIRA, 1997). 

Planejamento e Controle da Produção: planeja e 

programa a produção e as operações da empresa, bem como 

as controla adequadamente, para tirar o melhor proveito 

possível em termos de eficiência e eficácia (CHIAVENATO, 

1991). 

Avaliação de desempenho: ferramenta que permite 

avaliar e medir como cada funcionário está desempenhando 

seu papel dentro da empresa, o quanto está, ou não, 

correspondendo ao que ela espera seja realizado na função 

que ocupa. Esta avaliação somente trará benefícios se 

inserida num “processo” de avaliação e desempenho e se 

este processo fizer parte do dia-a-dia tanto do avaliado 

quanto do avaliador (CHIAVENATO, 2004). O mesmo autor 

define Recrutamento: como um conjunto de atividades 

desempenhadas para atrair candidatos qualificados para 

uma organização, podendo ser internos ou externos. 

Seleção como uma atividade que envolve parâmetros e 

competências que variam conforme as necessidades do 

cargo a ser preenchido. A escolha certa do perfil de   um 

novo colaborador é decisiva para o sucesso da organização. 
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Pesquisa de Clima Organizacional: é uma valiosa 

ferramenta de gestão estratégica, pois além de permitir a 

análise interna e externa, também acompanha o estado de 

satisfação e comprometimento dos colaboradores com a 

organização, proporcionando, através de estratégias e 

ações, o crescimento e desenvolvimento das pessoas e a 

máxima produtividade e qualidade, visando à consecução 

e a superação dos resultados pré-estabelecidos pela direção 

(CHIAVENATO, 2004). 

Treinamento e desenvolvimento: um processo 

contínuo, que prepare o indivíduo em sua totalidade, uma 

vez que as mudanças sociais são constantes e o homem é 

o agente responsável pela implementação destas mudanças 

na sociedade (DAVIS e NEWSTROM, 1992). 

Abordagem por processo: os resultados 

desejados são atingidos com maior eficiência quando os 

recursos e atividades a ele associados são geridos como 

um processo. 

Ela também define Defeito como não atendimento 

a um requisito relacionado a um uso pretendido ou 

especificado e perda (refugo) como ação sobre um produto 

não-conforme, para impedir sua utilização prevista 

originalmente (ABNT, 2000). 

Diagrama de bloco: é a representação gráfica de 

um processo ou modelo de um sistema complexo. Através 

de figuras geométricas e ligações, descreve-se as relações 

entre cada subsistema e o fluxo de informação (ABNT, 2000). 

5S ou housekeeping: vem das iniciais das 5 

palavras de origem japonesa: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu 

e Shitsuke, que são as máximas do movimento (OLIVEIRA, 

1997). Em português elas significam descarte, organização, 

limpeza, higiene e Disciplina. O SEBRAE patenteou com o 

nome D-OLHO (Descarte, Organização, Limpeza, Higiene e 

Ordem mantida). 

PDCA: aplicação do ciclo de aper-feiçoamento 

contínuo praticado por meio das tarefas de Planejar (Plan), 

Desenvolver (Do), Controlar (Check) e Aprimorar (Act). 

Permite que a empresa mantenha a qualidade e a excelência 

conquistadas mediante uma filosofia de gerenciamento 

eficaz (CAMPOS, 1999). 

Estudo de Tempos e Métodos: procura a maneira 

mais econômica de executar cada operação, padronizar 

métodos   e    estabelecer   padrões   de   produção. 

Cada operação deve ser cronometrada para determinar as 

quantidades a serem produzidas pelo operador, definir um 

método racional a ser seguido por ele e fornecer dados 

para calcular o custo padrão (PEREIRA e CARVALHO, 

2004). 

Gráfico de Gantt: serve para mostrar graficamente 

o carregamento dos recursos no tempo sendo possível 

programar os prazos de entrega e, o que é mais importante, 

pode-se prever a ocorrência das restrições (gargalos) que 

possam surgir ao longo do processo de fabricação do 

produto e tomar medidas corretivas para o bom andamento 

da produção (PEREIRA e CARVALHO, 2004). 

MRP - Material Requirements Planning 

(Planejamento das Necessidades de Materiais): é um 

sistema de inventário que consiste em tentar minimizar o 

investimento em inventário. Em suma, o conceito de MRP 

é obter o material certo, no ponto certo, no momento certo. 

Tudo isto através de um planejamento das prioridades e a 

Programação Mestra de Produção (CORREA, 1996). 

Supply chain: conjunto de práticas usadas para 

integrar eficientemente fornecedores, fabricantes, armazéns, 

centros de distribuição e lojas para que produtos sejam 

produzidos e distribuídos na quantidade correta, para os 

locais corretos, e no prazo correto, a fim de minimizar custos 

globais da cadeia e satisfazer os requisitos de serviço 

(CORREA, 1996). 

De acordo com Ohno (1996) o controle de estoque 

tem por objetivo organizar o cadastro de produtos bem 

como as quantidades: atual, reservada (vendido e não 

entregue), máxima e mínima. 

Círculo de Controle de Qualidade: é o controle 

exercido por todas as pessoas para a satisfação das 

necessidades de todas as pessoas, ou seja, são pequenos 

grupos de funcionários voluntários que visam identificar, 

estudar e aperfeiçoar situações de trabalho (CAMPOS, 

1999). 

Análise SWOT: Para definir pontos fortes, e 

pontos fracos da empresa e identificar oportunidades e 

ameaças (OLIVEIRA, 1999).O Sebrae patenteou o método 

com o nome de FOFA (Forças – Oportunidades – 

Fraquezas – Ameaças). Segundo Kotler (2002), a empresa 

deve saber identificar cada força e fraqueza para atuar no 

sentido de maximizar as primeiras e minimizar as últimas 

que eventualmente a organização tiver. 
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Análise crítica: é toda a atividade realizada para 

determinar a pertinência, a adequação e a eficácia do que 

está sendo examinado, para alcançar os objetivos 

estabelecidos. Como exemplo: Análise Crítica da Direção 

(ABNT, 2000). 

Plano dos Objetivos Anuais: consiste em um mini 

planejamento estratégico no qual a alta direção distribui 

planos de ação para alcançar resultados consistentes com 

a missão e os objetivos gerais da organização (ABNT, 2000). 

Indicadores de Desempenho: são sistemas de 

representação quantificada, que permitem medir o nível de 

desenvolvimento e  sucesso empresarial (PEREIRA   e 

CARVALHO, 2004). 

Brainstorming: é um processo de grupo em que 

os indivíduos emitem idéias de forma livre, sem críticas, no 

menor espaço de tempo possível (LUPPI e ROCHA, 1998). 

Matriz de Preferência: permite organizar as idéias 

segundo certa ordem ou grau de preferência de forma rápida 

e precisa (LUPPI e ROCHA, 1998). 

Diagrama de Pareto: gráfico de barras construído 

a partir de coletas de dados, utilizando uma lista de 

verificação. Pode ser empregado quando se deseja priorizar 

problemas relativos a um determinado assunto 

(ISHIKAWA, 1982). 

O mesmo autor define Diagrama de Ishikawa, ou 

espinha de peixe, método que permite que seja identificada 

uma relação significativa entre um efeito e suas possíveis 

causas. Empowerment significa dar ao pessoal a autoridade 

para fazer mudanças no trabalho em si, assim como na forma 

ele é desempenhado (SLACK et. al., 1997). 

Job Rotation: é o rodízio de funções promovido 

pela empresa com o objetivo de fazer com que as pessoas 

se tornem multifuncionais, isto é, saibam realizar atividades 

de diversos cargos. Assim, as pessoas realizam estágios 

em áreas diferentes para adquirirem competência em grande 

parte dos serviços prestados. A vantagem deste sistema é 

que não há prejuízos quando profissionais estão em período 

de férias ou há desligamentos rápidos (SLACK at al., 1997). 

Remuneração Estratégica: é um sistema de 

práticas de remuneração que, aplicado à realidade de uma 

organização,  deverá  estar  alinhado  com  seus objetivos 

estratégicos e servirá de reforço e incentivo aos esforços 

dos seus profissionais (PICARELLI, 1996). 

Matriz BCG (Boston Consulting Group): é um 

modelo para análise de portfolio de produtos ou de 

unidades de negócio baseado no conceito de ciclo de vida 

do produto. Os produtos devem ser posicionados na matriz 

e assim classificados de acordo com cada quadrante: 

Interrogação, Estrela, Vaca Leiteira, Abacaxi (WIKIPEDIA, 

2007). 

Para Kotler (2006), as principais ferramentas de 

Marketing são as descritas a seguir: 

CRM (Costumer Relationship Manager): trata- 

se do gerenciamento cuidadoso de informações detalhadas 

sobre cada cliente e de todos os pontos de contato com 

ele, a fim de maximizar sua fidelidade. 

Marketing de Relacionamento: tem como meta 

construir relacionamentos de longo prazo mutuamente 

satisfatórios com partes-chave: clientes, fornecedores, 

distribuidores e outros parceiros de marketing, a fim de 

conquistar ou manter negócios com elas. É a gestão de 

relacionamento com o cliente. 

Marketing Direto: utilização de correio, telefone, 

fax, e-mail ou internet para se comunicar diretamente com 

clientes específicos e potenciais ou lhes solicitar uma 

resposta direta. 

Marketing Interno (Endomarketing): é a tarefa 

de contratar, treinar e motivar funcionários capazes que 

queiram atender bem aos clientes. 

Marketing Social (Responsabilidade Social): 

sustenta que a tarefa da organização é determinar as 

necessidades, os desejos e os interesses dos mercados- 

alvo e satisfaze-los de maneira mais eficiente e eficaz que 

os concorrentes, de um modo que conserve ou aumente o 

bem-estar do consumidor e da sociedade com um todo. 

Pesquisa de Satisfação do Cliente: Segundo 

Kotler e Fox (1994), “Satisfação é um nível de sentimento 

de uma pessoa, resultante da comparação do desempenho 

(ou resultado) de um produto em relação a suas 

expectativas”. Pesquisar a satisfação do cliente é essencial 

para que a organização entenda os seus  desejos. 

Plano de Marketing: é o instrumento central para 

direcionar e coordenar o esforço de marketing. Ele funciona 

em dois níveis: estratégico e tático. 
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Pós-Venda: “O pós-venda é percebido pela 

satisfação e está diretamente relacionado ao desempenho 

do produto e ao valor relativo às expectativas do 

comprador” (KOTLER e ARMSTRONG , 1998). 

Promoção de Vendas: uma variedade de incentivos 

de curto prazo para estimular a experimentação ou a compra 

de um produto ou serviço. 

Propaganda: qualquer forma paga de 

apresentação e promoção não pessoais de idéias, 

mercadorias ou serviços por um anunciante identificado. 

Na área financeira, citam-se algumas ferramentas, segundo 

Gitman (2004). 

Demonstração de Fluxos de Caixa: Fornece uma 

síntese dos fluxos de caixa operacionais, de investimentos 

e financiamentos de uma empresa e concilia-os com 

variações de seus saldos de caixa e aplicações financeiras 

no período. 

EVA(Valor EconômicoAdicionado): é uma medida 

popular usada por muitas empresas para determinar se um 

investimento – proposto ou existente – contribui 

positivamente para a riqueza dos acionistas. Esse valor é 

calculado subtraindo-se dos lucros operacionais líquidos 

de um investimento o custo dos fundos utilizados para 

financiá-lo. 

Análise de Índices: envolve métodos de cálculo e 

interpretação de índices financeiros visando analisar e 

monitorar o desempenho da empresa. 

Sistema ABC de estoques: técnica de gestão de 

estoques que divide o estoque em três grupos, A, B e C, em 

ordem decrescente em termos de importância e nível de 

monitoramento, baseados no valor monetário do 

investimento em cada grupo. 

Payback: trata-se do tempo necessário para que a 

empresa recupere seu investimento inicial em um projeto, 

calculado com suas entradas de caixa. 

VPL(Valor Presente Líquido): leva explicitamente 

em conta o valor do dinheiro no tempo. É considerada uma 

técnica sofisticada de orçamento de capital. A taxa que 

torna o VPL igual à zero - freqüentemente chamada de taxa 

de desconto, retorno exigido, custo de capital ou custo de 

oportunidade – é o retorno mínimo que deve ser obtido em 

um projeto para que o valor de mercado da empresa fique 

inalterado. 

TIR – Taxa Interna de Retorno: é a taxa de juro 

composto de retorno anual que a empresa obteria se 

concretizasse o projeto e recebesse as entradas de caixa 

previstas. Se a TIR for maior que o custo de capital, deve- 

se aceitar o projeto. Se a TIR for menor que o custo de 

capital, deve-se rejeitar projeto. 

As ferramentas mais importantes ligadas à Sistema 

de Informação são descritas a seguir: 

Editor de texto: revisor ortográfico onde se edita 

textos, cartas, malas diretas, etc. 

Planilha eletrônica: utilizada para cálculos devido 

às fórmulas que a mesma possui. 

ERP (Enterprise Resource Planning): 

planejamento dos recursos do empreendimento. Software 

de gestão integrado entre todos os departamentos da 

empresa. 

E-commerce - Comércio Eletrônico: segundo 

Turban e King (2004), entende-se o processo de compra, 

venda e troca de produtos, serviços e informações por 

rede de computadores ou pela Internet. 

Instant Messenger (MSN): aplicativo utilizado 

para comunicação on-line, em tempo real, via escrita. 

Apresentador de Slides: aplicativo que ajuda na 

apresentação de textos e gravuras de forma sistemática 

para facilitar a seqüência. 

Voip - Voz sobre IP: sistema que utiliza a banda 

larga de internet para comunicação através de voz. 

Definidas essas ferramentas, elaborou-se um 

questionário estruturado, em que cada uma delas apareceu 

com a possibilidade de se marcar se está em estudo para 

implantação, implantada e em funcionamento ou em teste 

(uso numa área restrita). 

Eram 73 ferramentas, sendo 9 na área de produção, 

6 de logística, 9 de finanças, 7 de recursos humanos, 16 de 

marketing, 3 de planejamento, 7 de sistemas de informação 

e 16 de qualidade. Além disso, perguntava-se qual era o 

tempo de atividade e o setor de atuação da empresa. 

O questionário foi enviado por e-mail a 35 

empresas graduadas nas incubadoras locais e, em seguida, 

fez-se um telemarketing, que resultou em 33% de respostas. 
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Fonte: Pesquisa feita com empresários de empresas graduadas do Vale da Eletrônica, 2007 

 

 

 

RESULTADOS OBTIDOS 

 

A análise dos resultados obtidos mostrou que a maioria dessas empresas tem menos de um ano de graduação 

e atuam nos ramos de eletroeletrônica e telecomunicações, e que 32% das ferramentas de gestão apresentadas são 

utilizadas por essas empresas. 

O gráfico 1 mostra o percentual de uso das ferramentas de cada área administrativa. 

Nota-se que os percentuais são baixos. Só as ferramentas de planejamento ultrapassam os 20% de uso. Deve- 

se considerar, nesse caso, que elas eram apenas três. 

 
Gráfico 1 – Ferramentas de Gestão utilizadas pelas empresas graduadas 

 

O gráfico 2 mostra as proporções entre as ferramentas que estão implantadas, em estudo e em teste (piloto). 

Gráfico 2 – Status da aplicabilidade das ferramentas de gestão nas empresas. 

Fonte: Pesquisa feita com empresários de empresas graduadas do Vale da Eletrônica, 2007 
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Nesse caso, as de produção e finanças são as 

menos e as de logística e sistemas de informação as mais 

utilizadas. 

 
CONCLUSÃO 

 
Ao final da pesquisa, percebe-se que o número 

de ferramentas gerenciais à disposição das empresas é 

bastante grande e o seu uso efetivo pode preparar melhor 

a empresa para o mercado mundial. 

Foi possível comprovar que as empresas 

graduadas de Santa Rita do Sapucaí adotam algumas 

ferramentas nos seus processos de gestão, mas existem 

muitas ainda que se fazem necessárias para acompanhar 

melhor o desempenho das suas empresas. 

O APL eletroeletrônico de Minas Gerais é carente 

de técnicas para monitorar as informações internas e 

externas essenciais ao gerenciamento de seus negócios. 

Esse se constitui num forte mercado para os jovens 

profissionais demonstrarem seus verdadeiros potenciais 

após a formação nas instituições locais, como a Faculdade 

de Administração e Informática - FAI, que prepara os 

universitários para as provocações do mundo empresarial. 

Um desafio é convencer os empresários de formação 

técnica de que essas ferramentas gerenciais são 

fundamentais para o desenvolvimento de seus negócios. 

 

 
“O APL eletroeletrônico de Minas Gerais é 

carente de técnicas para monitorar as infor- 

mações internas e externas essenciais ao 

gerenciamento de seus negócios”. 

 

 

Neste ambiente empresarial turbulento em que se 

vive, vale ressaltar que os avanços tecnológicos são pro- 

cessos sem volta. Nesse contexto, é preciso acompanhar 

também o desenvolvimento das tecnologias de gestão – 

tão importantes quanto as de concepção, desenvolvimen- 

to e produção de bens e serviços. 
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RESUMO 

 

Com as expressões ensinante e aprendente, designamos uma nova visão da relação entre educadores e 

educandos, onde os espaços e tempos do aprender estão para além das escolas e são percebidos na complexidade e na 

totalidade da vida de cada um de nós, sujeitos inseridos na dinâmica relacional do viver e conviver com os outros. No 

campo da Formação de Profissionais em Psicopedagogia, principalmente na formação inicial, é importante mostrar como 

esta dimensão proposta por Alicia Fernández é significativa e amplia nossos referenciais educativos. Este artigo é uma 

construção textual onde a experiência da docência e as buscas de aprofundamentos teóricos se mesclam, num fazer que, a 

cada nova vivência como ensinante, tem sido imenso manancial de novas idéias e sistematizações. 

 
Palavras-chave: psicopedagogia, aprendizagem, educação, metodologia. 

 

 

 

 
ABSTRACT 

 

With new expressions, we assign to a new vision of the relation between teachers and pupils is assigned, 

where spaces and times of learning are beyond schools and are perceived in the complexity and the totality of the life 

of each individual who is an inserted citizen in the interaction dynamics of life and people’s coeristence . In the field of 

the Formation of Professionals in Education, mainly in the initial formation, it is important to show how this dimension 

proposal by Alicia Fernandéz is significant and extends our educational perspectives. This article is a literal construction 

where the experience in classrooms and the searches of theoretical deepenings merge, so that in each new experience, 

is an immense source of new ideas and literal productions. 

 
Keywords: psychopedagogy ,learning, educaction, methodology. 
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INTRODUÇÃO 

 

Foi com Fernández (1990, 2001) que aprendi o 

significado das expressões ensinante e aprendente, termos 

que esta psicopedagoga argentina utiliza para designar uma 

nova visão da relação entre educadores e educandos, onde 

os espaços e tempos do aprender estão para além das  

escolas e são percebidos na complexidade e na totalidade 

da vida de cada um de nós, sujeitos inseridos na dinâmica 

relacional do viver e conviver com os outros. 

Esta mudança de olhar, sobre as relações existentes 

nos atos humanos de ensinar e aprender, presentes no 

processo de aquisição do conhecimento, nos mostra a 

flexibilidade no exercício de cada um desses papéis visto 

que nesta dinâmica, em determinados momentos o sujeito 

é o ensinante e em outros, o aprendente. 

No campo da Formação de Profissionais em 

Psicopedagogia, principalmente na formação inicial, área 

que tenho atuado como ensinante faz alguns anos, sempre 

busco mostrar como esta dimensão proposta por Alicia 

Fernández é significativa e amplia nossos referenciais 

educativos. 

No ato de pesquisar, ler e reler, sempre me 

proponho a integrar estudos na área psicopedagógica por 

acreditar que neste campo de ação, atuação e produção 

teórica temos um caminho excelente e inovador para 

continuar a percorrer, aceitando o desafio permanente de 

avançar no campo da formação de psicopedagogos. 

(BEAUCLAIR, 2006, 2007) 

A cada nova experiência, com aulas em cursos de 

Pós-Graduação em Educação e Psicopedagogia, tenho 

novos e importantes movimentos de autoria de pensamento, 

vivenciados numa metodologia construída a partir da práxis 

pedagógica e psicopedagógica de agir e fazer, buscando 

maior interatividade e fomento ao desenvolver de novos 

profissionais que abracem a Psicopedagogia como uma 

efetiva possibilidade profissional e de ressignificação de 

seus próprios modos de viver a dimensão do aprender em 

suas vidas. 

A busca por uma contínua fundamentação teórica 

tem me levado a construir diversas possibilidades de 

interlocução e o contato com diversas áreas relacionadas à 

aprendizagem que, cada vez mais, estimula meu desejo de 

organizar idéias e abordagens, com o intuito de compartilhar 

e contribuir para nosso pensar, nosso agir e nosso fazer em 

Educação e Psicopedagogia. 

Sendo assim, desde meu inicial movimento nas 

sendas da Psicopedagogia, tenho produzido textos, artigos 

e ensaios publicados em sites brasileiros e europeus e 

participado de diversos eventos nacionais e internacionais 

como conferencista e palestrante, além de ter publicado 

três diferentes livros sobre a temática, com a organização 

de informações e leituras que se propõem a indicar 

caminhos de interlocução entre Educação e Psicopedagogia. 

É na analise de questões relativas às próprias 

influências de nossas vivências em processos de 

ensinagem, seja como ensinantes ou como aprendentes, 

que se encontra o início para pensarmos na formação em 

Psicopedagogia, que se apresenta repleta de desafios em 

nosso tempo presente. 

Com cada nova turma onde atuo, apresento 

inicialmente o campo da Psicopedagogia, para que seja 

possível desenhar um conhecimento geral, trabalhando 

principalmente com conceitos que considero principais 

para, posteriormente, apresentar minha própria proposta 

de trabalho, que visa fundamentalmente estimular e 

fomentar o desejo da autoria de pensamento, validando a 

trajetória de cada aprendente e mostrando principalmente, 

que competências e habilidades mínimas hoje, são 

requeridas para a atuação profissional psicopedagógica. 

Este artigo, portanto, é um misto entre relato de 

experiência e busca de aprofundamento teórico, de um fazer 

que, a cada nova vivência, é manancial imenso de  novas 

idéias e sistematizações. 

 
 

EM BUSCA DE FUNDAMENTAÇÃOTEÓRICA 

 

Enquanto campo de conhecimento humano, a 

Psicopedagogia tem sido influenciada por diversas 

correntes teóricas e, em seu histórico, sempre esteve 

voltada para as questões relativas à aprendizagem. Nas 

décadas de 50 e 60 do século passado, em seu iniciar, a 

visão predominante era a médica. 

Nesta visão, buscava-se enfocar problemas que 

ocorriam com os sujeitos em relação à aprendizagem a partir 

de        uma        abordagem       neuropsicológica,  
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já que a existência de problemas de aprendizagem 

apresentados por tais sujeitos gerava fracassos no espaço 

e no tempo da escola e, para que se chegasse a sua solução, 

deveria investigar qual era a dificuldade, qual era o 

problema. 

Nos anos 60 e 70, a Psicopedagogia interessou- 

se pelos condicionamentos, saindo da abordagem focada 

apenas nas possíveis falhas e avaliando os desempenhos 

dos sujeitos em situação de aprendizagem numa perspectiva 

behaviorista. 

Considerando os porquês das dificuldades e dos 

problemas de aprendizagem nos sujeitos, os estudos 

psicopedagógicos da década de oitenta mudam o enfoque 

e passam a ser consideradas as diferentes influências do 

meio social e cultural, abandonando a perspectiva de 

somente observar como estas dificuldades e problemas se 

manifestam. 

A visão que surge, então, é considerada como 

sendo uma visão social, levando em conta a relevância das 

influências do meio sócio-cultural para a aprendizagem. As 

idéias de Lev S.Vygotsky ganham espaço e fundamentam 

novas perspectivas para se compreender as dinâmicas 

presentes nos processos de aprendizagem, construindo 

um perfil profissional psicopedagógico baseado na 

interdisciplinaridade como metodologia e proposta de 

adoção de estratégias de intervenção e  pesquisa. 

É um momento bastante fecundo, onde novas 

teorizações e aportes significativos surgem como 

elementos fomentadores da práxis psicopedagógica que, a 

partir de então, ganha novas perspectivas de ação e novos 

espaços para sua inserção. Na década de 90, com os 

avanços em outros campos do saber humano, 

principalmente das Neurociências, da Biologia, da 

Sociologia e da Psicolingüística, entre outras revisões 

epistemológicas, a Psicopedagogia insere-se, 

definitivamente, como um a área de atuação e um campo do 

saber humano interdisciplinar. 

Com isso, a Psicopedagogia avançou no sentido 

de objetivar, cada vez mais, o sujeito na construção de sua 

autonomia, vinculando o eu cognoscente as suas relações 

com a aprendizagem. Processos de investigação sobre a 

construção, integração e expansão deste sujeito aprendente 

se  tornam  cada  vez  mais  presentes  na pesquisa 

psicopedagógica e é muito rica a produção que podemos 

notar neste período. 

O processo de aprendizagem passa a ser tema 

essencial para se compreender a construção do sujeito 

cognoscente, meta maior a ser alcançada para que ele se 

torne capaz de ser o próprio responsável pela construção 

do conhecimento. 

 
 

O SER E O SABER NA CONSTRUÇÃO DO SUJEITO 

COGNOSCENTE 

 
Numa perspectiva tradicional, sabemos que a 

aprendizagem tem sido compreendida como pista de mão 

única, onde o professor possui a tarefa de repassar o saber 

para o aluno, percebido como um ser que precisa receber 

este saber, sem que nenhum outro processo seja válido. 

Desconsiderando as relações sociais, nesta visão do 

processo de aprendizagem, somente o professor detém o 

saber e entre alunos e professores nenhuma outra espécie 

de vínculo pode haver a não ser esta: o professor sabe e o 

aluno não sabe, portanto, a tarefa educativa deve ser a de 

repassar o que o professor sabe para o aluno, que, 

supostamente, nada sabe e só vai aprender se receber o 

saber. 

Na atualidade, muitos são os movimentos 

pedagógicos para mudar definitivamente este modo de fazer 

educação, visto que existem diversos trabalhos e diferentes 

práticas que propõem mudanças de olhar e percepção sobre 

a aprendizagem, redefinindo os agentes de todo o processo 

e seus respectivos papéis. 

Da pista de mão única à de mão dupla: uma boa 

metáfora para pensarmos sobre o par conceitual ensinantes 

e aprendentes, em processos de aprendências e ensinagens. 

(BEAUCLAIR, 2006). Em muitos momentos, é preciso criar 

novos campos semânticos para mudarmos nossas 

percepções e nossos paradigmas: a construção de novas 

idéias remete-nos a necessidade de buscarmos novas 

expressões, para significar novas possibilidades, e como 

isso, trazer mudanças ao nosso pensar. 

No caso especifico do par conceitual aqui 

colocado, o que considero essencial é relacionar 

aprendentes e ensinantes como caminhantes, numa mesma 

direção.  A   poética   que   tal   modificação induz 
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ao nosso pensar é que, aos estarmos juntos nos processos 

de aprender e ensinar, de lidar com informações, 

conhecimentos e saberes, é possível elaborarmos em 

parceria vínculos como passaporte para a aprendizagem, 

expressão belíssima que tomo emprestado de Dulce 

Consuelo Soares (SOARES, 2003). 

Em “A inteligência aprisionada”, Fernández (1990) 

trabalha esta importante questão, quando elabora idéias 

para refletirmos sobre uma concepção de processo da 

aprendizagem onde o aprendente é considerado como um 

sujeito pensante, portador de sua inteligência e onde ao 

ensinante, através dos vínculos que conseguem firmar, é 

portador do conhecimento: nesta relação, aprendentes e 

ensinantes estabelecem uma relação entre fatores que, 

quando colocados em jogo, facilitam processos de 

aprendências, com gosto de denominar. 

E que fatores são estes? Pelo que aprendi com 

Fernández (1990) é o organismo individual que o 

aprendente herdou, o seu corpo, construído de modo 

especular, e a sua inteligência, que é auto-construída nas 

interações e na arquitetura do desejo, que sempre é o desejo 

de outro. 

Assim, é essencial o vínculo que se estabelece 

entre ensinantes e aprendentes, para compreendermos o 

como aprendemos. Sara Paín, referencial também importante 

para nossos estudos em Psicopedagogia, nos convoca a 

pensar que a aprendizagem é um importante processo que 

nos permite vivenciar a transmissão do conhecimento de 

um outro que sabe, para um aprendente que vai tornar-se 

sujeito e desenvolver sua subjetividade pelo fato de estar 

em processo de aprendizagem (BEAUCLAIR, 2007). 

Tal processo, entretanto, só acontece de modo 

qualitativo quando o ensinante consegue utilizar as 

instâncias do orgânico, do corpo, do intelecto e do desejo, 

integrando ao saber de cada aprendente conhecimentos 

aprendidos e que podem ser utilizados de modo 

significativo, transformando assim, o ensino em 

conhecimento. 

Aprendentes, como sujeitos da aprendizagem, 

possuem saberes que os sustentam e tais saberes são frutos 

de seus próprios movimentos e buscas por novas 

aprendizagens e novos conhecimentos. É na articulação 

do organismo, do corpo, do desejo e da inteligência que o 

aprendente, como sujeito, se constitui. No movimento que 

faz ao interagir com a família e a escola, com as instituições, 

com os outros, enfim, o aprendente constrói a sua 

modalidade de aprendizagem, de modo constante e 

permanente. 

Assim, o ser e o saber na construção do sujeito 

cognoscente, do sujeito aprendente, é tema essencial para 

buscarmos aprofundamentos teóricos e reflexivos, que nos 

conduzam a pensar nas complexas dinâmicas presentes no 

ato humano de ensinar e aprender. 
 

 

 

“Aprendentes, como sujeitos da aprendiza- 

gem, possuem saberes que os sustentam e 

tais saberes são frutos de seus próprios 

movimentos e buscas por novas aprendiza- 

gens e novos conhecimentos”. 
 

AS COMPLEXAS DINÂMICAS NO ATO  HUMANO 

DE ENSINAR E APRENDER: idéias, processos e movi- 

mentos para pensar em Aprendizagem 

 
Diante do que até aqui expus, e com os referenciais 

admitidos, aprendizagem é processo onde o organismo, o 

corpo, a inteligência e o desejo articulam-se em busca de 

determinado equilíbrio. Entretanto, a estrutura intelectual, 

de acordo com Jean Piaget precisa de equilíbrio para 

estruturar o conhecimento do real e, assim, sistematizá-lo 

por meios dos movimentos de assimilação e acomodação. 

(PIAJET, 1970, 2001) 

Com o estudo deste importante autor, aprendemos 

que assimilação pode ser compreendida como movimen- 

tos dos processos de adaptação, através dos quais os ele- 

mentos presentes no ambiente são alterados, com o intuito 

de serem incorporados  à  estrutura do organismo. 

Já  por acomodação, conforme aprendemos   em 

Piaget (1970,2001), entendemos como sendo os movimen- 

tos que elaboram os processos de adaptação que alteram o 

organismo, em concordância com as características do 

objeto com o qual se relaciona. 

Assim, o organismo é sustentado e evolui através 

das relações que consegue estabelecer com o ambiente 

onde se insere e, deste modo ele se adapta,  utilizando-se 
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dos movimentos de assimilação e acomodação. 

De acordo com Fernández (2001), são estes 

movimentos de adaptação que configuram a arquitetura 

onde a atribuição simbólica de significações próprias, que 

o sujeito aprendente faz, em relação aos processos de 

aprendizagem onde interage Entretanto, para que todo este 

processo favoreça adaptações inteligentes, é necessário 

que os movimentos de acomodação e assimilação estejam 

em equilíbrio, ou seja, um não pode predominar em excesso 

sobre o outro. Com os estudos de Sara Paín é possível 

observar os processos de hipoassimilação / 

hiperacomodação, e de hipoacomodação/hiperassimilação, 

que constituem as diferentes modalidades presentes nos 

processos representativos que afetam a formação deste 

equilíbrio. (PAÍN, 1979, 1988, 1996, 1999). 

Tais modalidades interferem tanto nas reações e 

respostas que o organismo produz em sua interação com o 

meio, quanto nos processos de aprendizagem, que se 

pressupõe normal quando esta é produzida numa relação 

onde os movimentos assimilativos e acomodativos 

apresentem-se em equilíbrio. 

São as elaborações objetivantes e subjetivantes 

que farão com que o sujeito aprendente e desejante, de 

fato, aprenda, pois aprender é apropriar-se, e tal apropriação 

permite que o objeto do conhecimento, da aprendizagem, 

seja ordenando e classificado. No aspecto subjetivo, tal 

movimento irá gerar o reconhecimento e a apropriação do 

objeto, como resultado das vivências e das experiências 

que o aprendente obteve com sua relação e interação com 

este objeto. Vale a pena relembrar que todo este processo 

ocorre na articulação das instâncias do organismo, do 

corpo, da inteligência e do desejo que constituem o mover- 

se do sujeito aprendente, além dos vínculos que consegue 

estabelecer com os outros aprendentes e com os seus 

ensinantes. 

Todas estas idéias favorecem o nosso pensar, agir 

e refletir para as questões relativas à aprendizagem em nosso 

tempo. Se o aprendente se faz sujeito desejante de modo 

gradativo, a construção do seu saber deve ser investigada 

e analisada. Cabe a todo ensinante ser ponto de referência, 

suporte colaborativo e atencioso, observando expectativas 

e necessidades e valorizando, cada vez mais, as 

construções e descobertas de seus   aprendentes. 

CONSIDERAÇÕES EM ABERTO: AQUISIÇÃO DO 

CONHECIMENTO, VIVÊNCIAS E 

COMPARTILHAMENTOS 

 
Nos espaços e tempos educacionais, devemos 

buscar de modo permanente o aprender e o ensinar com 

prazer, proporcionando que esta palavra/sensação prazer 

esteja presente nas ações e estratégias de aprendizagem. A 

aprendizagem afeta a dinâmica individual de cada 

aprendente e tem forte interferência no articular das 

instâncias do organismo, do corpo, do desejo e da 

inteligência. Nossas ações como ensinantes devem 

considerar tais interferências, centrando-se na busca pelas 

transformações. A aprendizagem é possibilidade, mas sem 

o desejo não se transforma em oportunidade. São 

requeridas pela nossa contemporaneidade novas posturas 

e iniciativas, compreendendo o espaço e o tempo da escola 

como estímulos à construções de teias de significações, 

onde o aprendente possa transformar-se e libertar suas 

potencialidades, vivenciando ricas experiências com os 

objetos que interage. Cada ensinante pode construir em 

suas ações de ensinagem espaços de confiança, 

credibilidade e amorosidade, onde seja possível a alegria 

da autoria, a alegria do aprender e do ensinar, a alegria de 

viver enfim. 

Nas experiências que tenho vivido, como 

mediador em cursos de pós-graduação em Educação e 

Psicopedagogia, a busca permanente tem sido esta: ao 

estarmos em grupo, almejarmos sentidos criativos e lúdicos 

ao nosso mover-se no mundo da construção do 

conhecimento e do compartilhamento solidário de 

experiências. 

Proponho aqui um momento de reflexão, com o 

auxílio de um belo texto de (FREIRE, 2000). 

 
 

“Cada ensinante pode construir em suas 

ações de ensinagem espaços de confiança, 

credibilidade e amorosidade, onde seja 

possível a alegria da autoria, a alegria do 

aprender e do ensinar, a alegria de viver 

enfim”. 
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EU NÃO SOU VOCÊ 
VOCÊ NÃO É EU 

 
“Eu não sou você 

Você não é eu 

Mas sei muito de mim 

Vivendo com você 

E você, sabe muito de você vivendo comigo? 

Eu não sou você 

Você não é eu 

Mas encontrei comigo e me vi 

enquanto olhava você 

Na sua, minha, insegurança 

Na sua, minha, desconfiança, 

Na sua, minha, competição, 

Na sua, minha, birra infantil 

Na sua, minha, omissão 

Na sua, minha, firmeza 

Na sua, minha, impaciência 

Na sua, minha, prepotência 

Na sua, minha,fragilidade doce 

 
Na sua, minha, mudez aterrorizada 

E você se encontrou e se viu, enquanto 

olhava para mim? 

Eu não sou você 

Você não é eu 

Mas foi vivendo minha solidão 

que conversei com você 

E você conversou comigo na sua solidão ou fugiu 

dela, de mim, de você? 

Eu não sou você 

Você não é eu 

Mas sou mais eu, quando consigo 

lhe ver, porque você me reflete 

No que eu ainda sou 

No que já sou e 

No quero vir a ser... 

Eu não sou você 

Você não é eu 

Mas somos um grupo, enquanto 

somos capazes de, diferencialmente, 

eu ser eu, vivendo com você e 

Você ser você, vivendo comigo.” 
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RESUMO 

 
As presentes e significativas mudanças que a sociedade vem passando, principalmente nos últimos anos do 

século XX, foram de vital importância na manutenção dos desejos e necessidades humanas, e dessa forma, o que 

notamos foi um grande avanço no chamado terceiro setor, o de serviços. Neste nicho de mercado, optamos por estudar 

as instituições religiosas, pois são as que mais se reinventaram, uma vez que as pessoas não buscam mais a salvação no 

céu, mas sim viver plenamente na terra, na hora e forma em que desejarem. Dessa forma, o contexto religioso sofreu e vem 

sofrendo constantes mutações, passando das guardiãs das verdades absolutas, e por isso tradicional, para mantenedoras 

(ou auxiliares) da ascensão social ao que ocorre entre seus membros. Este artigo procura, de maneira factual, levantar os 

pontos fundamentais que levaram às essas mudanças, bem como as tentativas de sua permanência no contexto social, 

a fim de traçar justamente as similaridades que essas tomaram às instituições empresariais, tendo que ser consideradas, 

atualmente, uma forma dessas. 

 
Palavras-chave: religião, empresas, modernidade, sociedade, mudança. 

 

ABSTRACT 

 

The current and significant changes that the society has been going through, mainly in the late century XX, 

were of vital importance in maintenance of “human beings” desires and necessities, and is noticed is a great advance in 

the so called third sector of services. In this market niche, the religious institutions are chosen to be studied, therefore 

they are the ones that were more innovated, since people do not search anymore the salvation in heaven, but live 

completely down on earth the way they wish. Consequentely, the religious context has been suffering constant changes 

from, the guardians of the absolute truths, and therefore traditional, to the assistants of social ascension that occurs 

among their members. This work intends to bring up the basic points that had led to the these changes as well as the 

attempts of their permanence in the social context, in order to exactly trace the similarities that these had taken to the 

enterprise institutions. 

 
Keywords: religion, company, modernity, society, changes. 
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INTRODUÇÃO 

 
 

O presente artigo visa debater as adaptações que 

as instituições religiosas desenvolveram no decorrer de 

suas vivências em função da massificação dos recursos 

oferecidos  dentro  do  mercado  sócio-econômico, 

principalmente nas últimas décadas1 . 

A compreensão destas adaptações passa pelo 

entendimento das relações de poder e modo de vida das 

massas, buscando descrever os pontos fundamentais que 

as revoluções do capital trouxeram às cidades e seus 

moradores, bem como seus avanços – a relação social que 

se altera do artesanato em direção às pequenas fábricas e 

em seguida para as grandes corporações e indústrias. 

Em um segundo momento, discute como as 

pessoas vivenciaram este processo de transformação, 

buscando formas de oferta religiosa que se adaptassem às 

suas necessidades e, ainda, como as igrejas assumiram a 

vanguarda tecnológica, agregando noções empresariais e 

mercadológicas ao seu discurso. 

Por fim, aborda as semelhanças entre as empresas 

comerciais e as instituições religiosas, que funcionam com 

o mesmo objetivo, ou seja, poder oferecer exatamente aquilo 

que seu público alvo deseja. No ambiente religioso esse 

desejo fundamenta-se no bem estar social e na auto- 

realização como forma de minimizar a individualização trazida 

pelo imediatismo que o contexto social, preferencialmente 

urbano, trouxe às pessoas. 

 
MODERNIDADE E ALTERAÇÃO DO MODUS 

VIVENDI DAS MASSAS 

 
No início do século XX, a modernidade trouxe 

consigo uma série de mudanças inovadoras capazes de 

abalar toda a estrutura da sociedade da época 

(GUIDDEWS, 1991). 

O processo de modernidade criou no indivíduo 

um novo sentido de vida. A tradição vinda do passado, já 

não encontrava mais espaço e o laço entre o velho e o 

novo foi quebrado pela ciência e pelos pressupostos 

capitalistas. O impacto das revoluções, que se  iniciaram 

a partir da década de 1760, modificou profundamente o 

modo de vida, as características e as necessidades dos 

indivíduos. 

Na segunda metade do séc. XIX, os avanços 

tecnológicos e científicos, originados especialmente pela 

Revolução Industrial inglesa no séc. XVIII se espalharam 

pela Europa, América e Ásia, trazendo uma série de 

demandas e, principalmente, concorrência do mercado 

econômico. Já no início do séc. XX surge a produção em 

série, a automatização da mão de obra e a expansão dos 

meios de comunicação; posteriormente, a indústria química, 

a robótica e a engenharia genética, entre outros progressos 

no final desse século. O resultado dessa somatória de 

acontecimentos foi uma explosão da sociedade de consumo 

de massas, cada vez mais crescente nos dias atuais 

(AQUINO, 1985). 

Assim, todos esses avanços - tecnológicos e 

científicos - tiveram grande contribuição no processo de 

mudança social e estes se tornaram um pilar fundamental 

para superação dos paradigmas instaurados até então. 

A estrutura da sociedade de consumo também 

infligiu um conjunto de alterações no modus vivendi das 

massas. O aumento da velocidade da criação de modelos e 

da quantidade de informações, o aumento da 

competitividade e conseqüente agressividade no mercado 

de trabalho, o aumento da quantidade de horas de trabalho 

e a pressão pela perpétua capacitação geraram pessoas 

cada vez mais individualistas, que não podiam confiar em 

ninguém (pois, afinal, todos são potenciais competidores!) 

e que se sentiam, no fundo, sozinhas, desamparadas e 

excluídas. 

As pequenas atividades de produtores 

independentes de antes – que possuíam poucos recursos 

de produção e geralmente contavam com ajuda de seus 

familiares – foram substituídas pelos empresários, pelas 

máquinas industriais, pela produção em série, pelos 

assalariados etc. O resultado foi o crescimento da 

produtividade, a especialização da produção, a divisão do 

trabalho e novas invenções para suprir o ritmo da demanda, 

gerando cada vez mais o aumento de capital. 

De um lado, as indústrias tentavam controlar a 

sua produção e diminuir os  gastos produzindo   mais; 

 
 

 

1   O presente artigo é baseado na pesquisa de mestrado, intitulada “Alterações das Características Tradicionais da Igreja Assembléia de    

Deus: Um estudo a partir da igreja do bairro do Bom Retiro”. 
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de outro, o trabalhador sentia a sua condição de vida decair, 

sem garantia de indenização contra acidentes e sem 

conseguir manter suas famílias, o que, muitas vezes, o fazia 

se entregar aos vícios, aumentando cada vez mais as 

dificuldades para ambos. 

Em geral, a modernidade abrange certas 

características como um ideário (ou visão de mundo) que 

está relacionada ao projeto de mundo moderno. Ela é 

identificada com a crença no progresso linear, com o 

planejamento racional de ordens sociais ideais, com as 

verdades absolutas e totalizantes, com a padronização do 

conhecimento e da produção. Características essas são 

decorrentes de uma visão rígida do mundo, calcada no 

positivismo científico. 

Essas transformações cada vez mais velozes e 

crescentes fizeram com que as instituições em geral se 

modificassem para se adaptar a essa nova linguagem social, 

pois os modelos pregados até então já não eram mais 

eficazes. 

Frente a essa realidade, o panorama religioso 

também se alterou (MARIANO, 1999). 

A igreja católica, considerada absoluta em seus 

discursos e possuidora da grande maioria dos adeptos, 

sentiu o seu decaimento. O absolutismo da igreja católica 

já havia sido tocado com o surgimento anterior do 

Protestantismo no séc. XVI, via reforma protestante 

proposta por Lutero. Todavia, o impacto do protestantismo 

caminhou lento até o séc. XIX. Diante dos questionamentos 

trazidos pelo protestantismo, a instituição católica, que já 

não era mais considerada a detentora da verdade absoluta, 

teve que conviver, nos séculos XIX e XX, com a nova 

realidade social moderna e a expansão das igrejas 

protestantes (SHELLEY, 2004). 

O decaimento católico se deu em decorrência da 

falta de afinidade entre seus pressupostos tradicionais e as 

necessidades dos indivíduos nesse novo contexto social. 

Esse panorama gerou o fortalecimento do protestantismo 

que abriu caminhos para novas conquistas e, ao mesmo 

tempo, agiu como ponto de partida para outras divisões do 

pensamento religioso. O próprio protestantismo, em sua 

forma de origem, já não satisfazia também as necessidades 

sociais da época. Nesse sentido, grandes reformadores 

passaram – e cindiram – o então protestantismo em 

expansão, passando por João Calvino, John Wesley e o 

movimento de santificação (Holiness), até encontrar em 

Seymour, com a Igreja dos Nazarenos em 1906, uma nova 

experiência de conversão, a conversão individual, ideal para 

a realidade social vigente. Nesse ano, Seymor, nos Estados 

Unidos, funda uma nova denominação religiosa, o 

pentecostalismo, com uma nova linguagem e maneira de 

falar com Deus (PASSOS, 2005), individualista e mais 

imediata, e que se assemelhava muito mais à realidade 

sofrida, capitalista e consumista do povo do séc. XX. 

Pode-se perceber, nesse contexto, que as 

instituições religiosas também começaram a se modificar 

para acompanhar as alterações sofridas dentro da sociedade 

e atender às novas demandas da população, ao menos, as 

que perceberam que esse era o único caminho para a própria 

sobrevivência institucional. 

As instituições religiosas que estavam 

preocupadas com essas novas demandas passaram a 

exercer uma nova função dentro de suas organizações. 

Adaptaram-se para satisfazer as necessidades humanas, e, 

se as necessidades estavam baseadas na sociedade de 

consumo (prazer imediato, dinheiro, etc.), logo uma forma 

diferente de se relacionar com os adeptos foi construída 

visando uma felicidade mais terrena e imediata. 

Com o passar do tempo, o pentecostalismo 

encontrou formas de acomodação no interior da cultura, 

em especial da cultura latino-americana e da nova sociedade 

de consumo, pois no decorrer do processo de seu 

surgimento e desenvolvimento, foi incorporando símbolos 

e discursos cada vez mais atuais voltados para as 

necessidades que iam surgindo (D’EPINAY, 1970). 

No Brasil, a chegada do pentecostalismo se deu 

logo depois, nos anos de 1910 e 1911, respectivamente 

com as igrejas Congregação Cristã do Brasil e Assembléia 

de Deus (MARIANO, 1999). 

Dentro desse panorama religioso, a mudança de 

comportamento das igrejas pentecostais provocou um 

afastamento da teologia de sua origem e formou base para 

uma nova da prosperidade. 2
 

 
 

 

2 A teologia da prosperidade refere-se a um aglomerado de idéias, formuladas nos Estados Unidos, que valorizavam o consumo de bens e 

serviços como forma de demonstrar que o adepto, ou fiel, convive com Deus. 
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A partir do ano de 1940, nos Estados Unidos, 

surgiu a terceira formação do pentecostalismo que alcançou 

uma nova forma doutrinária em seu meio, o 

neopentecostalismo. Nascido do pentecostalismo, o 

neopentecostalismo trouxe um “reencantamento” em sua 

base, apregoando a auto-ajuda e valorização do indivíduo, 

a prosperidade, as crenças de cura e o poder da fé apoiada 

na fundamentação da Palavra Divina. 

Para a maioria dos teóricos, esse reencantamento, 

sua repercussão e crescimento entre a massa é decorrente 

de um conjunto de fatores desencadeantes. Entre eles cabe 

ressaltar o crescimento da indiferença religiosa entre os 

cristãos, as mudanças sociais rápidas que levaram as 

pessoas à perda de identidade e o aumento dos problemas 

sociais ligado à falta de assistência adequada proveniente 

do governo (CAMPOS JUNIOR, 1995). 

A população leiga que era tratada pela igreja 

católica como massa passiva, que precisava apenas seguir 

os preceitos propostos pelos sacerdotes – que possuíam  o 

conhecimento da doutrina – era agora tratada como igual 

por essa vertente religiosa e poderia ser salva por si só, 

isto é, pelo conhecimento e comportamento próprios. 

O resultado foi uma explosão de novas igrejas, 

credos e maneiras diferentes de falar com Deus. O 

neopentecostalismo trazia uma visão moderna de ver o 

mundo, um novo modelo de religião em nossa sociedade, 

isto é, um modo marcadamente centrado nos problemas 

dos adeptos, sejam estes de ordem espiritual, afetiva ou 

financeira (CAMPOS JÚNIOR, 1995). 

Esse movimento também chegou ao Brasil na 

década de 1970, com a fundação da Igreja Universal do 

Reino de Deus, pelo bispo Edir Macedo e, mais tarde, se 

multiplicou em outras igrejas. 

 

 
 

“As instituições religiosas que estavam 

preocupadas com essas novas demandas 

passaram a exercer uma nova função dentro 

de suas organizações”. 

Em suma, a Modernidade trouxe uma série de 

novas demandas e necessidades humanas que também 

englobava as igrejas pentecostais e neopentecostais. Por 

um lado, a garantia da tradição entra em choque direto com 

essas mudanças e vai negar em seus discursos a própria 

tradição, à medida que estabelece uma experiência que 

envolve o fiel por completo, retirando-o de seu espaço 

constituído e colocando-o sempre mais como centro de 

referência de si mesmo e da sociedade. 

Nesse contexto, a grande facilidade na adesão de 

novas idéias e valores religiosos, por parte do indíviduo, 

se dá da mesma forma que o intercâmbio das idéias que se 

verificam nas práticas capitalistas modernas. A 

modernidade traz uma situação de abandono e carência do 

coletivo, passando a priorizar, novamente na própria 

religiosidade popular, a falta de temporalidade e localidade. 

 

 

INSTITUIÇÕES RELIGIOSAS COMO EMPRESAS DE 

SERVIÇOS 

 
No contexto da sociedade moderna, as instituições 

religiosas também se apresentam com a função de satisfazer 

as necessidades humanas assemelhando-se às empresas 

prestadoras de serviços. Estabelecem um conjunto de 

estratégias que visam persuadir os adeptos por múltiplos 

meios (livros, programa de rádio, cursos, televisão, festas, 

cultos, etc.), voltadas para um público numeroso e 

segmentado, que busca soluções e compreensões 

salvívicas de Deus. 

Seguindo o conceito de classificação das igrejas 

pentecostais em três segmentos ou “ondas”, definida por 

Freston (op.cit.) o neopentecostalismo busca a 

comunicação massiva por meio da mídia, propagandas e 

pregações focadas no imediatismo, trazendo as tendências 

da sociedade de consumo, atraindo cada vez mais as 

camadas de classe média e alta da população. 

É importante ressaltar que os nossos desejos se 

renovam continuamente na medida em que surgem novas 

   demandas dentro do mercado de consumo. 
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Nem sempre essas demandas estão ligadas as necessidades 

básicas de sobrevivência como (alimentos, abrigo, 

segurança, roupa, etc), mas com carências decorrentes da 

falta de realizações pessoais ou auto estima, inerentes à 

condição humana. 

Assim, pesquisas em marketing têm apontado 

para um campo relativamente novo, mas cativante: o 

marketing religioso. Como integrar os conceitos de 

marketing – um instrumento tipicamente capitalista – com 

religião – aquela instituição sagrada e dogmática que 

permeia nossas vidas desde os primórdios – parece uma 

questão intrigante e ainda pouco discutida. 

Pode-se perceber, aos poucos, que existem muitos 

pontos de encontro entre estas duas áreas de atuação do 

ser humano – o marketing e a religião – e que este é um 

campo relativamente novo do conhecimento das Ciências 

Sociais. 

Tanto Kater (1999) quanto diversos outros autores 

introduzem a idéia de que o marketing pode ser aplicado a 

qualquer tipo de instituição, pois não se refere 

exclusivamente a bens materiais. Na realidade, o marketing 

está associado intimamente, como será visto a seguir, à 

motivação pela qual o ser humano realiza e paga por  

quaisquer bens que alcancem seu objetivo, ou seja, 

satisfazer as necessidades humanas. 

AAD - Bom Retiro é um exemplo vivo para avaliar 

essa congruência. Sua dinâmica de funcionamento possui 

cultos destinados a diversos perfis de adeptos (agora é a 

igreja quem tem que se alterar para atingir adequadamente 

o adepto e não mais o adepto quem deve ser doutrinado 

pela igreja como uma massa), e utilização marcante dos 

meios de comunicação massiva (a igreja possui uma editora, 

um canal de televisão e um canal de rádio). Além disso, a 

relação é mais individualizada com o adepto (a maioria dos 

adeptos não se conhece e entram e saem do culto sem 

trocar nenhuma palavra com ninguém) e sua estrutura 

preparada para a diversidade do mundo moderno. 

O templo da AD - Bom Retiro possui uma área de 

aproximadamente 5000 m², dois estacionamentos nas 

laterais  do  templo  (com   cerca   de  200 vagas) 

e conta em sua infra-estrutura externa ainda com: uma 

livraria, um restaurante, uma lanchonete, uma loja de 

produtos naturais, um pequeno auditório externo, uma rádio 

660am – gospel, salas de estudos de teologia e amplo espaço 

(com 3000 m2) utilizado para montar barracas para festas 

maiores, como congressos, festas, etc;.3 Todas essas 

características enfatizam a adaptação à sociedade 

contemporânea. 

Outra denominação religiosa que trabalha com os 

pilares do marketing de empresas de serviços é a Igreja 

Universal do Reino de Deus. Fundada pelo bispo Edir 

Macedo (1977), apontada como uma megaorganização que 

bate de frente com os poderosos dentro da sociedade. A 

Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) é o modelo de 

empresa de serviço religioso mais bem sucedido nos dias 

atuais e a que mais cresce no mundo pentecostal. 

(CAMPOS, 1999). 

A expansão da igreja Universal do Reino de Deus 

nos últimos quinze anos ultrapassou todas as igrejas 

pentecostais iniciadas em seu meio, tais como, Igreja 

Evangélica Maranata, Igreja Internacional da Graça e a Igreja 

da Nova Vida4 , visto que enfatizou sua estratégia 

mercadológica, especialmente explorando a mídia massiva. 

Dessa forma, o que se pode ver tanto na AD    – 

Bom Retiro quanto nas igrejas denominadas   como 

Neopentecostais é sua vertiginosa expansão e, 

conseqüentemente, sucesso. É impossível acreditar que 

todo esse sucesso seja decorrente simplesmente da boa 

vontade dos adeptos em suas doações e do improviso dos 

pastores em gerir a igreja. Na verdade, o que se observa é 

que existe uma grande eficiência no sistema de 

planejamento e gestão da igreja que se torna, de fato, uma 

organização empresarial e não mais apenas uma instituição 

religiosa organizada. 

De acordo com Kotler (1998), a ferramenta mais 

básica é o produto, que é definido como qualquer coisa 

que possa ser oferecido a um mercado para atenção, 

aquisição,   utilização   ou  consumo,   que   possa 

 
 

 

3  Extraído do texto fornecido pela igreja AD – Bom Retiro, Compilado por Clênio Falcão Lins Caldas em 25.02.02. 
4 Edir Macedo participava da Igreja Nova Vida antes de fundar a igreja Universal do Reino de Deus, juntamente com Romildo Ribeiro Soares, 

Roberto Augusto  Lopes,  também  fundadores  desta igreja. 
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satisfazer um desejo ou necessidade. Inclui objetos físicos, 

pessoas, lugares organizações e idéias. Já preço, ferramenta 

essencial do mix marketing, é definido como a quantia 

cobrada por um produto ou serviço, ou soma dos valores 

que os consumidores trocam pelos benefícios 

proporcionados pela posse ou uso desse produto/serviço. 

Ainda segundo esse autor, o conceito de praça, ou 

distribuição, inclui as várias atividades que a empresa 

empreende para tornar o produto acessível e disponível 

para os consumidores; e, por fim, promoção inclui todas as 

atividades de comunicação e (divulgação) promoção da 

empresa nos mercados. 

Fazendo, então, o paralelo das características da 

AD - Bom Retiro com o mix marketing descrito pelo autor, 

essa igreja se preocupa em atender o maior número de 

pessoas em seu meio. Para isso, mantem seus horários de 

funcionamento flexíveis (das 8:30 às 23:00 horas, todos os 

dias da semana, inclusive aos sábados e domingos). Existem 

cultos ou “reuniões” realizadas durante o dia todo, todos 

os dias da semana. Cada reunião possui uma temática ou 

um público alvo específico. Aos sábados e domingos a 

atividade na igreja é acentuada e existe uma série de cultos 

diferentes dependendo do período do ano. 

Em relação aos meios de difusão de comunicação 

massiva, a AD do Bom Retiro possui um programa na rádio 

Morada do Sol (1260Khz, AM) intitulado “Mensagem de 

Esperança” e um programa na televisão (Tv – Record, canal 

7, que possui orientação evangélica) com o mesmo nome 

que o do rádio. Desde junho de 1999, a igreja arrendou a 

Rádio Musical FM 105,7 Mhz, onde apresenta o 

“Mensagem de Esperança”; apresenta também programa 

diário de televisão, de igual nome, nos canais da Tv – 

Gospel, canal 28-NET e Canal 53 UHF. 

No marketing tradicional, uma empresa oferece 

produtos físicos nos quais ela coloca “valores intangíveis”, 

auto-imagens  prontas  ou  distintivos  sociológicos para 

colocar no peito, dando aos seus produtos uma vantagem 

competitiva sobre as outras empresas concorrentes que 

não possuem estas imagens na mente dos consumidores 

(BAZANINI, 2001). 

Dessa forma, o marketing transforma 

produtos físicos em valores. No preço do produto não está 

só embutido o valor de sua fabricação, mas sim o valor que 

a posse daquele produto representa para o consumidor. 

Segundo material fornecido pela própria igreja5 , a 

AD - Bom Retiro possui uma multiplicidade de 

departamentos que tem por objetivo desde a adesão e 

manutenção dos adeptos de diversas formas, promovendo 

sensação de acolhimento, pertença e proteção6  . 

Ao entrar no espaço da igreja AD - Bom Retiro é 

impossível não notar seu quadro de avisos Este anuncia 

festas, cultos com pastores famosos, apresentações de 

bandas musicais e passeios nos arredores de São Paulo, 

sem falar dos anúncios de seus programas televisivos. O 

“folder” de apresentação da igreja é bem chamativo, com 

fotos de seu fundador e esposa, onde o Pr. Jabes de Alencar 

dá as boas vindas dizendo que a comunidade é formada 

por pessoas “que buscam ser tocadas e transformadas pelo 

poder de Deus”; oferece os serviços dos Departamentos 

com seus obreiros sempre prontos a ajudar. Apresenta 

ainda, toda programação de cultos, a freqüência da rádio, o 

canal de televisão, mapa de localização da AD de como 

chegar, uma ficha de cadastro para visitantes, horário de 

funcionamento da livraria; cursos de formação para 

professores de Escola Dominical, preparação para Batismo, 

Intercessores, Teologia e o endereço de suas filiais 

espalhadas por todo Brasil. 

Ao que parece, a estratégia mercadológica da AD 

- Bom Retiro se apóia nos fundamentos básicos de 

marketing (KOTLER, 1998) e se preocupa com todos os 

seus pilares: praça (localização dos templos em relação a 

fácil acesso e pontos estratégicos de grande circulação); 

 
 

 

5  Material fornecido pelo Pastor Aécio, relações publicas da AD do Bom Retiro. 
6  A igreja AD - Bom Retiro possui: uma Escola Dominical que reúne aos domingos, cerca de seiscentos estudantes, conta com um corpo  diaconal 

com mais de cem diáconos e diaconisas, um Departamento de Jovens que ultrapassa trezentos moços e mocas, um Departamento           de 

Adolescentes com mais de cem rapazes e mocas, um Departamento Infantil que agrega mais de cento e cinqüenta crianças, um Departamento 

de Casais com mais de 60 casais, um Departamento de Louvor, com uma forte equipe vocal além dos músicos que compõem          o instrumental, 

um Departamento de Aconselhamento onde há equipes que dão atendimento pelo telefone ou pessoalmente aos que procuram auxilio. Além 

desses, pode-se destacar o Departamento de Evangelismo, Departamento de Sonoplastia, Departamento de Novos Convertidos (com o objetivo de 

doutrinar e orientar os novos convertidos), Departamento do Amor Maior (que atende pessoas com mais             de trinta anos, que são solteiras ou 

viúvas); e um Departamento de Assistência Social que presta auxilio a pessoas carentes e necessitadas da população. Além disso, a AD do Bom 

Retiro possui, em Atibaia, um local para acampamentos da igreja. 
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promoção (realizada brilhantemente pelos meios de 

comunicação massiva e interna); produto (ou no caso da 

AD, serviço, que se refere a promoção de bem-estar, ligação 

com Deus e oferecimento de apoio e esperança de melhora 

nessa vida); e preço (pago por meio dos dízimos, doações 

e ofertas dos adeptos). 

Não só a divulgação parece ser realizada de forma 

empresarial. No sentido de aprimorar a qualidade do seu 

“serviço”, os pastores são treinados a terem postura e 

discurso mais ou menos coerente com seus demais colegas. 

O culto segue o mesmo estilo e lógica padronizada; os 

meios de comunicação massiva são largamente utilizados; 

e as estratégias de marketing dentro e fora da igreja causam 

inveja a grandes agências publicitárias. 

A comunicação estabelecida nos cultos, 

tecnicamente planejada, reproduz um tipo de relação 

carismática no sentido de envolvimento dos sujeitos pela 

via da emoção e da participação frenética. A figura do líder 

é central e a experiência do sobrenatural parece ser a meta 

de condução dessa igreja. A linguagem trazida pelos 

pastores é de simples entendimento, mas ao mesmo tempo 

incisiva em suas afirmações. 

A fala discursiva dentro da igreja AD - Bom 

Retiro, para quem chega abatido a esta igreja, é um bálsamo, 

cheia de desafios e ao mesmo tempo consoladora: os 

pastores apostam tudo naquele momento para chamar a 

atenção de quem os ouve. As promessas de Deus são 

verdadeiros “oráculos” a serem cumpridos para quem vive 

nas descrenças da fé e está envolto pela solidão trazida 

pelo imediatismo e individualismo da modernidade. 

Em suma, a religião experimenta, atualmente, todas 

essas transformações. As igrejas buscam a cada dia, novas 

estratégias para atenderem as necessidades atuais dos 

adeptos – ou potenciais adeptos – e, com isso, mudam seu 

perfil, sua estrutura e aderem a novas concepções 

anunciadas pela realidade social. 

Segundo o próprio fundador da AD - Bom Retiro, 

as igrejas tradicionais também tentam se adaptar a realidade, 

embora ainda de forma muito incipiente. 

“Vejo que o número de evangélicos está 

crescendo exponencialmente. Isto é resultado de 

investimentos em evangelismo. Tenho notado, 

também, que até as denominações mais 

tradicionais estão mais abertas para estratégias 

de evangelismo pela televisão e outros meios de 

comunicação. Mas precisamos melhorar muito 

ainda. Temos que sair mais, realizar mais cruzadas, 

“invadir” o terreno do inimigo e resgatar as vidas. 

É nosso tempo de agir.” 7 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

A denominação Assembléia de Deus, sempre foi 

relacionada à uma igreja tradicional e rígida. O ascetismo 

sempre foi glorificado e imposto aos seus membros que, 

então, viviam de forma extremamente rígida e eram 

chamados de “crentes” com um tom pejorativo, insinuando 

um estereótipo de sujeito rígido e retrógrado. A AD-Bom 

Retiro parece romper com essas características. Foi possível 

notar com a análise de sua estrutura e diversas visitas ao 

templo matriz que homens e mulheres se vestem e se 

comportam de uma maneira menos formal. A aceitação dos 

adeptos se tornou mais fácil com essa maleabilidade. 

O próprio fundador da AD - Bom Retiro afirma 

que esta igreja marcou um novo momento na historia das 

Assembléias de Deus, nas tradições vividas no passado, 

afirmando seguramente a nova postura da igreja AD – Bom 

Retiro frente às outras igrejas da mesma denominação. 

Preocupado com velhos padrões estabelecidos pela igreja 

em sua origem, e sabendo que a juventude atual procura 

nova linguagem para se adaptar, mudou sua estratégia de 

agir aderindo aos novos hábitos sociais. Segundo ele, os 

“velhos hábitos”, na verdade, estão ultrapassados, visto 

que a rigorosidade tradicional já não é costume popular e 

seus métodos já não funcionam mais. Todavia, é necessário 

estar atento com os excessos; isto é, o meio termo – nem 

completa rigorosidade, nem completa flexibilidade – parece 

ser o caminho. 

 
 

 

7 As informações relatadas foram obtidas em entrevista realizada com  o  Pastor Aécio,  no  dia  04.  jul.2006  na  própria  igreja AD  -  Bom 

Retiro. 
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Frente a uma população moderna, um discurso 

dogmático e ascético pouco se torna atrativo, pois o 

indivíduo, já fatigado pelo mercado, não se satisfaz em 

encontrar nas instituições religiosas apenas mais normas e 

regras a seguir que foram determinadas, muitas vezes, por 

outras gerações. Mesmo porque, essa sociedade 

“maltratante” criou suas próprias formas de minimizar a 

dor que ela mesma gerava, com um tipo de hedonismo 

calcado no consumo e no imediatismo: estratégia brilhante 

para perpetuar um círculo vicioso contínuo e quase imutável 

do capitalismo vigente. Assim, a dominação tradicional, ao 

menos no que se refere às instituições religiosas, parece 

ter perdido um pouco seu poder dentro desse contexto. 

É correto afirmar que houve uma grande mudança 

no panorama das empresas religiosas, pois antigamente 

(até meados do século XX), havia apenas uma pequena 

possibilidade de transferência de um indivíduo para outro 

grupo religioso. Entretanto, com o processo de aceleração 

histórica, o conseqüente desenvolvimento da sociedade 

de consumo e a liberação de todos os elementos 

considerados estáveis (normas, crenças, valores, atitudes 

socialmente aceitáveis) houve, como conseqüência deste 

pluralismo, a opção de adesão do indivíduo a uma nova 

organização. 

A antiga ênfase na pobreza material e sofrimento 

da carne – onde a grande maioria dos adeptos eram de 

camadas populares – é trocada pela ênfase e crença na 

busca da riqueza livre gozo do dinheiro, de status social e 

dos prazeres – o que faz sentido com o aumento do número 

de adeptos de classes média e alta. 

Essa alteração da ênfase dos valores que norteiam 

os adeptos e suas crenças também versa sobre a 

observância de regras bíblicas como “tornar-se herdeiro 

das bênçãos divinas” e, nesse sentido, o principal sacrifício 

demandado por Deus aos seus fiéis é de natureza financeira 

(dízimos e entrega de ofertas com alegria, amor e 

desprendimento). A idéia é que você deve investir em Deus 

da mesma forma, ou mais, como investe em sua vida, e isso 

diz respeito as finanças também. 

Existe uma diferença de serviços prestados pelas 

instituições religiosas em relação às outras 

instituiçõescomerciais não religiosas. As instituições 

religiosas têm a missão de – além de administrar os serviços 

burocráticos, rotineiros realizados em toda empresa – 

administrar, principalmente, o carisma em torno dos seus 

líderes. 

Dessa forma, a igreja, fundada em sua lógica 

empresarial, se torna detentora das ofertas carismáticas e 

dos fiéis, usando de sua estrutura dirigente e organização 

racional. Envolve uma estratégia de comunicação e reúne 

os fiéis – pelo carisma, no uso do poder metodológico –, e, 

por meio destes, se reproduz na lógica do espetáculo e na 

lógica da experiência estética. (WEBER, 1971). 

As instituições religiosas mantêm em suas 

organizações processos administrativos, tais como outras 

empresas não religiosas. Elas planejam e elaboram sua 

rotina de trabalho com o mesmo cuidado que empresas 

comuns para atender a demanda como verdadeiros 

prestadores de serviços, e que de fato o são, com a mesma 

preocupação e responsabilidade social de bons  serviços. 

 
 

 

“É correto afirmar que houve uma grande 

mudança no panorama das empresas 

religiosas, pois antigamente (até meados do 

século XX), havia apenas uma pequena 

possibilidade de transferência de um 

indivíduo para outro grupo religioso”. 
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RESUMO 

 

O contexto social e histórico do Brasil faz entender que o brasileiro, na luta diária pela sobrevivência ou pela 

vontade de superar as dificuldades impostas pelo país, cria meios de lançar-se no mercado, identificando oportunidades 

de sobrevivência e, como conseqüência, desenvolve características próprias e complexas de adaptação ao meio. Por 

esse aspecto, os brasileiros podem ser considerados um povo empreendedor. Entretanto, mesmo com essa “identidade”, 

a maioria ainda não é reconhecida como tal, porque a disposição para fazer de tudo um pouco e a capacidade de criar e 

vencer à sua maneira ainda são tidas pejorativamente como “jeitinho” brasileiro, sem levar em conta o “olhar” de quem 

definiu este povo assim. Dessa forma, face ao desafio de construir novos conhecimentos sobre o empreendedor 

brasileiro, este estudo busca analisar as motivações e as características próprias do empreendedor, que será chamado 

“virador”: o brasileiro que “se vira” para sobreviver com empreendimento próprio. 

 
Palavras-chave: empreendedorismo; empreendedor; virador; informalidade; identidade. 

 

 

 

 
ABSTRACT 

 

The social and historical Brazilian context makes it clear that through struggling life to make ends meet and to 

overcome the difficulties which are brought up by the country situation, the Brazilian find ways to enter the market by 

developing his complex own features of environment adaptation. Hence, Brazilians can be considered as entrepreneurs. 

However, even with this ‘label’, the majority are not considered as such because this one’s way of creating and 

overcoming problems is pejoratively taken as just a Brazilian Way of Life. Therefore, this work analyses the motivations 

and own characteristics of the Brazilian entrepreneurs who are the so-called ‘all-doers’, that is, the Brazilian that does so 

many different things to survive with a self-entrepreneurship. 

 
Keywords: entrepreneurship; entrepreneur; all doers; informality; identity. 
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INTRODUÇÃO 

 
Em estudos realizados por organizações 

internacionais, como o Global Entrepreneurship Monitor 

(GEM, 2002), o Brasil aparece sempre com uma boa 

colocação no ranking dos países mais empreendedores do 

mundo, tendo sido campeão no ano de 2001. Entretanto, 

muitos empreendedores brasileiros, ao invés de optar pelo 

empreendimento próprio por vocação ou por ter descoberto 

uma oportunidade no mercado, com base em uma 

experiência, conhecimento do setor e/ou do negócio em si, 

o fazem por necessidade, impelido pela situação em que se 

encontram, quase sempre desempregados e frequentemente 

recém demitidos dos cargos que ocupavam, até então, em 

uma empresa privada ou pública. 

Quando se empreende por necessidade, 

dificilmente se tem o conhecimento e o tempo necessário 

para o planejamento do negócio, aumentando muito o risco 

de insucesso e o número das empresas que não completam 

um, dois ou três anos de vida, e o das que permanecem na 

informalidade, com dificuldades crônicas de 

desenvolvimento. São pouco atrativas e produtivas, com 

pequenas possibilidades de aproveitar os nichos criados 

pela menor flexibilidade das grandes empresas. 

Nos países em desenvolvimentos, como o Brasil, 

o baixo crescimento do PIB, mesmo comparado com outros 

países da América Latina; baixo nível de investimentos 

públicos; elevada defasagem do ensino; baixa qualificação 

da mão-de-obra; sistema legislativo complexo e desigual, 

principalmente trabalhista e tributário; justiça lenta e 

burocracia excessiva ao abrir e fechar empresas; criam um 

clima desfavorável para o desenvolvimento do 

empreendedorismo. 

Apesar da revolução do empreendedorismo estar 

em pleno vigor, os paradigmas que orientam as políticas 

públicas ainda não foram contaminados pelo espírito 

empreendedor do povo brasileiro, que, por sua cultura 

diversificada, fruto de sua história, possui características 

bem diferentes e relevantes que influenciam no seu modo 

de empreender, tornando-o especial e merecedor de estudos 

a seu respeito. 

 

Este trabalho é dedicado ao estudo desses 

indivíduos que empreendem por necessidade e representam 

um percentual significativo da força de trabalho brasileira, 

geralmente formada por grupos desfavorecidos, que 

sempre tiveram que inventar sua própria estratégia de 

sobrevivência. 

Para designá-los, será usada a nomenclatura de 

“virador”. “Virador” será usado no sentido daquele que se 

“vira” para sobreviver (SOUZA NETO, 2003), podendo ser 

um artesão, um camelô, um assalariado sem carteira assinada 

em dado momento, e mais adiante que trabalhe por conta 

própria, de forma lícita ou ilícita. Serão identificados seus 

pontos de vista, suas dificuldades, suas reais motivações, 

seu comportamento e como gerenciam a questão da auto- 

estima diante da discriminação e do pouco reconhecimento 

de seu trabalho como fonte de crescimento econômico e 

de inclusão social. 

O objeto de pesquisa, portanto, são os “viradores” 

de Santa Rita do Sapucaí-MG, e o objetivo é ampliar a 

compreensão a respeito desses empreendedores brasileiros 

que são capazes de sobreviver e influenciar na sociedade 

atual. 

Como estratégia de estudo, fez-se uma pesquisa 

bibliográfica a respeito deste personagem, baseado nos 

estudos de Souza Neto (2003) e outros documentos 

relacionados, para a contextualização do tema; e uma 

pesquisa de campo, utilizando-se de questionário 

estruturado e de depoimentos de “viradores” que atuam 

direta ou indiretamente na economia local. Na pesquisa, 

foram coletados dados mensuráveis, que possibilitaram 

quantificar relativamente as informações levantadas e fazer 

conclusões que contribuam com os objetivos principais 

deste artigo. O critério para a escolha da amostra foi o 

reconhecimento popular deste empreendimento, a 

criatividade e inovação do trabalho realizado, a ousadia e 

os fatores relevantes que levaram os indivíduos 

selecionados a empreender. 

 

EMPREENDEDORISMO 

 

A emergência de novos empreendimentos e 

empreendedores constitui uma temática que 
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vêm despertando crescente interesse durante a última 

década. Este interesse baseia-se na expectativa e nas 

evidências acerca de que a criação de novos 

empreendimentos contribui à geração de postos de 

trabalho, à atividade inovadora, ao fomento e 

fortalecimento das energias criativas da sociedade e a uma 

melhor distribuição do poder econômico. Por isso, o 

momento atual poderia ser chamado de era do 

empreendedorismo, pois são os “empreendedores que 

estão eliminando barreiras comercias e culturais, 

encurtando distâncias, globalizando e renovando   os

 

como: 

Para Filion (1991), o empreendedor é   definido 

 

pessoa criativa, marcada pela capacidade de 

estabelecer e atingir objetivos e que mantém um 

alto nível de consciência do ambiente em que 

vive usando-a para detectar oportunidades de 

negócios. Um empreendedor que continua a 

aprender a respeito de possíveis oportunidades 

de negócios e a tomar decisões moderadamente. 

 
Com a definição de Fillion, vê-se que o ambiente 

conceitos econômicos, criando novas relações de trabalho 

e novos empregos, quebrando paradigmas e gerando 

riqueza para a sociedade” (DORNELAS, 2001). 

Neste contexto, surgem questões relativas à 

possibilidade de estimular e apoiar o surgimento e 

desenvolvimento de empreendimentos, bem como questões 

acerca dos fatores sociais que favorecem ou não o processo 

empreendedor. Observa-se que, além dos fatores 

“universais” que apresenta a literatura, existem os 

específicos de cada país, vinculados às condições da 

economia regional e ao funcionamento do mercado, seu 

grau de desenvolvimento, tanto industrial quanto 

tecnológico, à distribuição do ingresso e ao nível de 

integração social, ao sistema educativo, contexto cultural 

e à existência de capacidades empreendedoras na 

população. 
 

 

“A emergência de novos empreendimentos e 

empreendedores constitui uma temática que 

vêm despertando crescente interesse durante 

a última década”. 
 

 

Diante desta realidade, apresentada pela literatura 

sobre o tema, e para melhor compreensão, o termo empre- 

endedor (entrepneuer) tem origem francesa e significa aque- 

le que assume riscos e começa algo novo. Foi utilizado 

pela primeira vez por Jean Baptist Say, um economista fran- 

cês, com o objetivo de distinguir o indivíduo que conse- 

gue transferir recursos econômicos de um setor com baixa 

produtividade para um setor com produtividade elevada e 

com   maiores   rendimentos   (DRUCKER, 1987). 

onde o empreendedor está inserido é de extrema importância 

para o desenvolvimento de ações empreendedoras, pois é 

através dele que se pode detectar quais oportunidades de 

negócios são potenciais. 

Porém, somente o conhecimento do ambiente pelo 

empreendedor não é suficiente para o desenvolvimento do 

empreendedorismo. Segundo estudos, três fatores são 

indispensáveis para que o setor privado floresça (BRASIL, 

2004). 

O primeiro deles, é um ambiente de negócios 

estruturado capaz de criar uma competição de mercado 

através de regras e mecanismos que permitam seu 

cumprimento em condições justas e confiáveis. Esta 

confiança encoraja o empreendedor e evita barreiras para a 

entrada, operação, distribuição e saída do mercado por estas 

futuras empresas. 

O segundo fator é o acesso a financiamentos. 

Dificuldades como: mau uso do direito de propriedade, 

contrato hipotecário burocrático e leis de falência 

inexistentes são exemplos que geram desinteresse por parte 

de credores e investidores a apostarem nas pequenas e 

médias empresas, além de desestimularem a criação delas. 

E por último, o acesso a técnicas e conhecimento, 

ou seja, o capital humano é fundamental para determinar o 

potencial de crescimento e de sobrevivência de uma 

empresa. Isso impacta diretamente na produtividade e 

fortalece a vantagem competitiva da empresa, pois ela se 

mantém pelas habilidades gerenciais, conhecimento e 

adaptabilidade de seus funcionários. 
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A INFORMALIDADE NO BRASIL 

 

A situação econômica no Brasil mudou 

significativamente ao longo das últimas décadas, para um 

crescimento reduzido, liderada pelo setor privado, desde 

1990, e de baixa inflação. Essas mudanças resultaram na 

redução dos salários nominais, em um mercado de trabalho 

onde ainda predominam as regulamentações de 1940, e 

aumento de desemprego, o que elevou o número de 

trabalhadores informais (autônomos ou assalariados). Hoje, 

o setor informal soma aproximadamente 44 milhões de 

trabalhadores, sendo que 17 milhões são autônomos e a 

maioria deles se diz satisfeito com seu emprego informal, 

ou seja, aí esta a parcela brasileira de “viradores”. Estes 

não contribuem com a previdência social, têm pouco ou 

nenhum acesso a programas de apoio a renda, seguro 

desemprego e enfrentam elevado grau de incerteza em 

relação à própria renda futura. 

Apesar disso, a informalidade oferece 

oportunidades para a participação das mulheres, em 

sociedades que a limitam, e possibilita aos empreendedores 

utilizar seus talentos em condições ou sistemas de controles 

restritivos. 

Isso se deve ao fato de que participar do sistema 

formal do país sai caro. Agentes formais são frequentemente 

sobretaxados, justamente porque poucas empresas pagam 

os impostos, gerando um ciclo vicioso. Além disso, as 

empresas formais se vêem prejudicadas por mecanismos 

precários de proteção à propriedade intelectual e ao fato 

de que, informalmente, os concorrentes conseguem 

comercializar seus produtos a preços inferiores, 

dificultando a competitividade, prejudicando a lucratividade 

das empresas formalizadas. 

Neste ambiente contraditório, a verdade é que os 

“viradores” vêem poucos benefícios na formalização de 

seus negócios, já que os tributos a serem pagos são altos 

e as leis hipotecárias são fracas, a precária infra-estrutura e 

corrupção não facilitam as vendas além-fronteiras e a 

legislação de falências é ineficiente, expondo os 

empreendedores  formais  a  riscos  maiores  do  que eles 

 
AS MULHERES EMPREENDEDORAS 

 
A mudança na estrutura familiar, onde a mulher 

passa a contribuir com a renda e possui normas de conduta 

e atitudes ativas, têm refletido também no ambiente dos 

negócios. 

Segundo a GEM (2003), da parcela de 

empreendedores brasileiros (que possuem uma atividade 

autônoma, uma nova empresa, ou a expansão de um 

empreendimento existente, por um indivíduo, grupos de 

indivíduos ou por empresas já estabelecidas), dentre os 

empreendedores, cerca de 7 milhões são mulheres. A taxa 

de mulheres empreendedoras saltou de 29% em 2000 para 

46% em 2003. Segundo a pesquisa, as mulheres 

empreendem mais por necessidade do que os homens - 

42% contra 39%. 

Em estudos realizados pelo BANCO MUNDIAL e 

IPEA (2002), isso se deve a um padrão definido de mudanças 

ao longo do tempo que pode ser identificado nas relações 

de gênero pelos quais as mulheres expandem suas 

atividades ao invés de substituir atividades velhas por 

novas. Os homens engajam-se em atividades novas apenas 

em situações de crise ou doença. 

Além disso, as mulheres desempenham um papel 

mais ativo no processo decisório das comunidades. 

Geralmente, comunidades ou associações de bairros são 

lideradas por mulheres, onde o nível de engajamento em 

movimentos de ação coletiva é mais elevado do que o dos 

homens. Em vários movimentos, que estão fortemente 

ligados a redes informais, os homens tendem a participar 

mais das estruturas formais, enquanto as mulheres se 

articulam através de suas redes informais que estão 

estruturadas em práticas religiosas e de convívio. 

 

 

“A taxa de mulheres empreendedoras saltou 

de 29% em 2000 para 46% em 2003. 

Segundo a pesquisa, as mulheres 

empreendem mais por necessidade do que os 

homens - 42% contra 39%”. 

enfrentariam no setor informal.    
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Outra pesquisa sobre os aspectos psicológicos 

envolvidos no empreendedorismo feminino brasileiro 

(JONATHAN, 2005), com quarenta e nove donas de 

variados negócios no Rio de Janeiro, concluiu que as 

empreendedoras tendem a ser escolarizadas, maduras em 

idade, casadas, com filhos; os empreendimentos tendem a 

ser microempresas atuando predominantemente no setor 

de serviços. 

Elas demonstram ser destemidas e autoconfiantes, 

embora preocupadas com aspectos financeiros, com o 

crescimento da empresa, bem como com a satisfação dos 

clientes e as condições sociopolítico-econômicas do país. 

Seus medos e preocupações tendem a ficar esmaecidos 

diante do forte sentimento de conquista. Orgulhosas de 

suas realizações, as empreendedoras se sentem vitoriosas, 

ora pelo reconhecimento pessoal de que são alvo, ora pelo 

sucesso alcançado na afirmação de seus múltiplos papéis. 

 

A BRASILIDADE 

 

Transfiguração do pioneiro 

 

Muitas explicações surgem sobre a brasilidade, 

cultura e raízes do brasileiro. 

Para o estudo em questão, foram levados em conta 

aqueles aspectos que os “viradores” apresentam com certo 

destaque e que os diferenciam dos empreendedores do 

resto do mundo. 

A primeira explicação é a respeito dos fatores 

geográficos e condicionantes ético-religiosos. 

Considera-se que o fato dos EUA ser de origem calvinista, 

explique o orgulho de ser “americano”, no sentido de quem 

está construindo uma vida de acordo com uma comunidade 

“sagrada”, baseada na ética do trabalho, no 

aperfeiçoamento moral e no pragmatismo econômico. Em 

termos de realidade histórica, essa figura no Brasil é o 

mazombo (filho de português nascido no Brasil). Este possui 

o perfil de homem cordial (regido pelo coração): possui 

individualismo personalista, busca prazeres imediatos, tem 

descaso por idéias comunitárias e de longo prazo. 

Daí surgem afirmações mais variadas: sentido 

predatório da colonização portuguesa, desterro do brasileiro 

 

que se sente “europeu extraviado”, cultura ornamental e 

desprezo pelo trabalho, o Brasil como arquipélago cultural 

e a malandragem como símbolo da cultura nacional. 

 
Um olhar negativista 

 

Desde Pero Vaz de Caminha até meados de 1800, 

vários escritores (relatores) que puderam transcrever seus 

“olhares” sobre o Brasil, o fizeram, diversas vezes, de forma 

negativa. 

Com Pero Vaz de Caminha, já foi revelado como 

aqui já existiam empreendedores, e que possuíam um jeito 

próprio de ser, com certa inventividade e táticas, faziam 

redes, barros para confeccionar seus potes, faziam casas, 

caçavam, colhiam e ainda transmitiam suas experiências e 

tradições a próximas gerações. 

Outros relatos, de missionários, expedicionários 

e protestantes surgiram de forma explicita a respeito do 

povo brasileiro. Para eles, os habitantes possuíam uma 

aversão ao progresso, uma apática preguiça, ignorância e 

ociosidade, sua religião era sem fundamento, pois não 

geravam atividades ou industrialidade. Até certa arrogância 

e insulto pode-se encontrar nos escritos, como no trecho 

de Ribeyrolles (1858): “[...] O Brasil, de resto, já está farto 

dessas famílias mescladas e bastardas que não constituem 

um povo. O que lhe falta é o sangue, a atividade, a ciência 

da Europa”. 

O povo brasileiro recebeu, na verdade, uma mácula 

formada à luz da realidade daquele que olhava, assumindo 

formas, carências e características dadas por eles. Ficou, 

assim, ameaçada a possibilidade de se encontrar uma 

realidade humana que é diferente e que pode se abrir a um 

mundo não demarcado pelos valores daqueles que 

observavam. Assim, os “viradores” brasileiros foram 

definidos a partir do pensamento dominante da época. A 

teoria de que o homem civilizado se define pelo trabalho, e 

a riqueza surge pela capacidade de empreender de seu povo 

– fazer as coisas – contribuiu para duas características 

bem próprias do povo brasileiro, por aqueles que definiram 

suas carências: a indolência e a imprevidência. 
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Indolentes, não porque não trabalham, mas porque 

o trabalho não é considerado o fim último de sua existência, 

nem tão regular, nem metódico, disciplinado, organizado. E 

por não haver ritmo nem freqüência para as atividades, 

para um virador, o trabalho é por absoluta necessidade. 

Pois a finalidade é a repetição dessa forma de existência e 

não da contínua transformação. 

A incorporação desta moral gera, então, a negativa 

absoluta de que economias que se regem por outros 

princípios são atrasadas, pré-modernas, ineficientes, 

indolentes e imprevidentes. 

 

“O povo brasileiro recebeu, 

na verdade, 

uma mácula formada à luz da realidade 

daquele que olhava, assumindo formas, 

carências e características dadas por eles”. 
 

 

 

 
A ética e o mérito do desempenho 

 

A história da colonização, pautada no 

ensinamento de ofícios para os nativos, explica o medo 

dos brasileiros de empreender por imposição, já que o reino 

não trabalhava enquanto houvesse escravo que o fizesse. 

Assim, o trabalho manual passava a ser coisa de escravo e 

para o escravo o trabalho não tinha valor, pois era castigo, 

e o ócio passava a ser altamente valorizado. Dessa forma, 

depois de “livres”, os escravos queriam trabalhar o menos 

possível e, de forma geral, nenhum homem livre queria 

exercer o trabalho do escravo. 

Formou-se assim um legado de ética no trabalho 

que nos passa a idéia de que, quem não é forçado a trabalhar, 

o faz apenas quando necessário. E quando necessário faz 

qualquer atividade capaz de produzir o básico para a 

sobrevivência, ou seja, “se vira”. 

Outro legado, de origem e tradição ibéricas são os 

privilégios herdados de forma pessoal, que dominam a 

identidade e comportamento social dos brasileiros. 

Identidade e status social são definidos de acordo com  a 

proximidade do poder.Assim, o individualismo brasileiro 

emerge como um esforço contra as leis e normas que  

emanam a totalidade e sempre querem burlá-las. Nossa 

prática social se baseia nos privilégios familiares e amizades, 

numa relação de “jeitinho brasileiro” e adaptando-se bem 

acomodados numa plasticidade do catolicismo. O “jeitinho” 

e a malandragem são maneiras de “driblar” as normas 

convencionais para suprir as necessidades, dando corpo e 

forma ao estilo dos “viradores”. 

 

O VIRADOR 

 

Em outros relatos: “O Brasil está situado em cima 

de uma das maiores riquezas naturais do mundo ainda 

relativamente pouco explorada: o potencial empreendedor 

dos brasileiros” ( FILLION, 1999). 

Ou, 

primeiro a criatividade enorme do brasileiro e segundo 

o prazer em fazer coisas novas, brincar um pouco, 

experimentar. Isso na minha percepção era e é muito 

mais desenvolvido no Brasil do que na grande maioria 

dos outros países que tenho trabalhado. Nessa terra 

fértil tem crescido a idéia de empreendedorismo que 

hoje é forte e pode ser ainda mais. (BAERENS, 2002). 

 

Com muitas peculiaridades, o “virador” 

permanece no “mundo bem brasileiro”, incluindo-se 

socialmente através do trabalho criativo e improvisado, 

lutando pelo reconhecimento do mérito na luta pela sua 

sobrevivência e dos seus. 

 
(...) O nosso popular é, sempre que possível, inovador 

(...) Mas ao mesmo tempo é também conservador: não 

pode se dar ao luxo de abrir mão de nada. Assimila, 

recombina criativamente tudo o que acessou ou que 

conhece (LESSA, 2000). 

 
Eles se movem pela necessidade ao invés de 

planejar, fazer projetos e previsões, e “inventam” 

organizações. Totalmente criativos, têm amplo 

conhecimento de si, de suas desvantagens, de determinação 
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espetacular, porém são insatisfeitos com o status social, 

ou seja, indignados. 

Pode-se complementar, definindo-se um 

empreendedor virador, como aquele que acredita na 

capacidade do ser humano de forjar seu próprio domínio e 

melhorar seu ambiente externo, encarando as situações 

difíceis como desafios. Neste caso, a dificuldade de 

sobreviver e a consciência de que viver é muito perigoso. 

 
MÉTODO 

 
Para melhor compreender o “virador”, este 

fenômeno tão pouco estudado, decidiu-se realizar uma 

pesquisa de campo que pudesse contribuir com as 

considerações já feitas anteriormente. 

Devido à proximidade desse indivíduo com 

qualquer realidade brasileira, ou seja, ele está em qualquer 

RESULTADOS 

 
Os resultados foram organizados em diferentes 

tópicos e são apresentados a seguir. 

 
Sobre os dados demográficos 

 

Os resultados indicaram que a maioria dos 

empreendedores possuía o ensino fundamental completo, 

havendo apenas um dos pesquisados com nível superior e 

um com escolaridade primária. Nos negócios avaliados, 

100% dos empreendedores são mulheres, sendo 40% 

casadas, 40% viúvas e apenas 20% solteiras. Dentre as 

casadas e viúvas, todas possuíam filhos e também 

cuidavam dos afazeres domésticos. No dia-a-dia dos 

negócios, 80% das empreendedoras são auxiliadas por 

outras pessoas, como marido ou filhos. 

esquina, na casa ao lado, no farol, nas festas, no    portão    

das universidades, ou no jardim das propriedades 

particulares – o que dificulta osicio-lo – a abordagem 

metodológica da pesquisa foi estruturada sem levar em 

conta o número formal da amostra, tendo em vista o 

desconhecimento do universo ou da população de 

“viradores” da área pesquisada. 

Como a amostragem foi feita em Santa Rita do 

Sapucaí, cidade do Sul de Minas Gerais, habitada 

atualmente por aproximadamente 35 mil habitantes, esta foi 

construída através de indicações. Pessoas imparciais, 

atuantes em diversos ambientes (faculdades, praças, 

vizinhança, empresas) indicaram os empreendedores que 

montaram seus negócios de forma a “se virar” pela 

sobrevivência e que de certa maneira são lembrados e 

conhecidos pela população. 

No primeiro contato com os empreendedores, 

realizado por telefone ou pessoalmente, foi-lhes feito um 

convite para participar de uma pesquisa sobre a experiência 

de empreender. 

Todos se mostraram muito receptivos à 

investigação, concordando em ser entrevistados em suas 

“empresas”. 

Os entrevistados responderam a um questionário 

com treze perguntas dividas em três partes: sobre o 

empreendimento,  visão   de    negócio,   aspectos 

comportamentais e influências. 

“Os resultados indicaram que a maioria dos 

empreendedores possuía o ensino 

fundamental completo, havendo apenas um 

dos pesquisados com nível superior e um com 

escolaridade primária”. 
 

 

Sobre o empreendimento 

 
Em relação aos empreendimentos, todos atuam 

no setor comercial, porém teve-se um cuidado em escolher 

empreendimentos que atuassem em diferentes mercados. 

A pesquisa abordou negócios nos ramos de acessórios e 

bijuterias, alimentos, vestuário e artesanato. 

No geral, os empreendimentos existem há mais de 

3 anos, com destaque para um dos negócios analisados, 

que foi criado há 22 anos e ainda opera no setor de 

vestuário. Todos os negócios são informais e para 80% 

dos empreendedores, atuar no mercado informalmente não 

é um problema ou uma preocupação. Apenas 20% dos 

entrevistados garantem que ao terem seus negócios 

expandidos, regularizaram suas atividades. 

Os motivos prioritários que levaram os 

empreendedores a começarem um negócio são: agregar 

renda extra para aquisição de bens de consumo (60%), em 

segundo lugar o suprimento das necessidades básicas 

(20%) e a busca de novas oportunidades para si ou para a 

família (20%). 
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Eles relatam que os fatores mais necessários para 

empreenderem foram adquirir novos conhecimentos, criar 

um meio de comercializar o produto e encontrar 

fornecedores com boas condições comercias. Num 

segundo momento, aparecem como necessidades, criar 

habilidades para negociar e contatar pessoas que pudessem 

adquirir seus produtos. Por fim, a participação da renda 

gerada pelo empreendimento em comparação com a renda 

total da família varia de 30% a 100%. 

 
Visão de Negócio 

 

Quanto à visão que os empreendedores têm sobre 

o que é de fato essencial para que o negócio dê certo, eles 

declararam (quase sem pensar) que a qualidade é o primeiro 

quesito de importância. Depois, prioritariamente, o preço 

competitivo pode localiza-los melhor no mercado em que 

atuam, seguidos de prazos cumpridos e conhecimento dos 

benefícios que os clientes esperam. 

Influências 

 

A respeito de pessoas e personalidades que 

possam ter influenciado na decisão de empreender, apenas 

20% dos entrevistados afirmaram que foram influenciados 

por outras pessoas, sendo estas os seus pais. Nestes 

casos, houve um histórico de empreendedorismo, sendo 

os pais anteriormente proprietários de um negócio próprio. 

Sobre a questão do reconhecimento do mercado, nenhum 

deles tem a percepção de que as pessoas os descriminam 

por exercerem uma atividade informal. Segundo alguns 

relatos, o que ocorre algumas vezes, é uma impressão de 

que são menos eficientes ou confiáveis naquilo que fazem 

ou vendem. 

Além disso, em 100% da amostra, foi constatado 

que eles não possuem nenhum tipo de benefício ou 

incentivo proveniente de entidades bancárias, mas alguns 

são incentivados com projetos do governo local. 

Como dificuldades, eles ficam divididos  (50%)    

entre conquistar os clientes e ter capital para investir na 

“empresa”. 

 
Aspectos comportamentais 

 

Observou-se que os empreendedores estão 

profundamente envolvidos com o negócio e se dedicam, 

em média, 4 a 5 horas diárias - nem sempre, em todos os 

dias da semana. Isso se deve ao fato, da maioria, 

comercializar seus produtos nas próprias casas e dividirem 

seu tempo com o cuidado dos filhos ou afazeres 

domésticos. 

Investigando os entrevistados sobre 

conhecimento de si, determinação, perseverança, poder de 

persuasão e relacionamento interpessoal, os 

empreendedores expressaram sentimentos de que 

conhecem a si mesmos e possuem alto potencial para lidar 

com as dificuldades e criar soluções para os problemas 

encontrados. 

Demonstraram orgulho de suas realizações e o 

sentimento de vitória se expressou por serem alvo de 

reconhecimento pessoal ou pelo sucesso no 

desenvolvimento do empreendimento. 

“No geral, os empreendimentos existem há 

mais de 3 anos, com destaque para um dos 

negócios analisados, que foi criado há 22 

anos e ainda opera no setor de vestuário”. 
 

 

CONCLUSÃO 

 
No Brasil, constata-se que a principal motivação 

para iniciar um negócio é a busca pela sobrevivência, e, do 

ponto de vista de sucesso dos empreendimentos, isso 

explica a existência de elevada taxa de mortalidade das 

empresas nos primeiros anos após sua abertura. Ainda é 

predominante uma falta de um ambiente favorável às 

pequenas empresas, de origem “caseira”. O sistema 

tributário, burocrático e complexo, dificuldade de crédito e 

falta de informação, formam o ambiente no qual os 

“viradores” brasileiros estão inseridos. 

Em relação ao contexto histórico e às pesquisas 

realizadas, pode-se perceber que, em Santa Rita do Sapucaí, 

há uma divergência em relação aos motivos que levam uma 

pessoa    sem    trabalho    formal    a  empreender. 
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Diferentemente dos grandes centros, os santa-ritenses, 

salvos alguns poucos casos, empreendem para agregar 

renda à sua família, ou para obter um suplemento da renda, 

com o objetivo de adquirir bens de consumo. Por ser uma 

cidade pequena, a questão da desconfiança ou 

desvalorização do negócio informal não acontece, visto 

que as pessoas se conhecem, de forma geral, umas às 

outras, ou, pelo menos, algum familiar próximo. Também foi 

notada, a fidelização dos clientes, durante a realização das 

entrevistas, visto que os empreendedores disponibilizam 

várias opções de crédito e formas de pagamento para seus 

clientes. 

O presente estudo revelou o alto grau  de 

comprometimento dos empreendedores com os seus 

negócios. Eles demonstram ser destemidos e 

autoconfiantes, embora preocupados com aspectos 

financeiros, principalmente em relação às despesas com os 

filhos, bem como com a satisfação dos clientes. 

Seus medos e preocupações tendem a ficar 

esmaecidos diante do forte sentimento de satisfação e 

orgulho que demonstram possuir. 

Diante dessas perspectivas é fundamental 

entender que a difusão do empreendedorismo no Brasil 

vem acontecendo mas, ainda é necessário unir esforços 

para nortear ações que promovam uma cultura 

empreendedora mais eficaz no país. 
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NORMAS EDITORIAIS 
1. A Revista Científica da FAI publicará artigos em português, inglês, francês, espanhol, sendo sempre apresentado 

resumos em português e inglês (inclusive título). 

2. Os trabalhos publicados passam a ser propriedade da Revista da FAI. Nenhuma parte das publicações poderá ser 

reproduzida sem permissão prévia do conselho editorial ou sem contar com o crédito de referência, de acordo, com as 

leis de direitos autorais vigentes no Brasil. 

3. A aceitação do trabalho para publicação implica na transferência de direitos do autor para a Revista Científica da FAI, 

sendo assegurada a mais ampla divulgação da informação. 

4. A Revista se reserva o direito de efetuar nos originais alterações de ordem normativa, ortográfica e gramatical, com 

vistas a manter o padrão culto da língua, respeitando, porém, o estilo dos autores. 

5. Junto ao artigo o autor encaminhará declaração no sentido de aceitação das regras da Revista e da qual fará constar não 

ter apresentado o trabalho, na íntegra, em nenhum outro veículo de informação, bem como a autorização ou declaração 

de direitos cedidos por terceiros caso transcreva figuras, tabelas ou textos transcritos ou traduzidos, com mais de 200 

vocábulos, editado por outros autores. 

6. O conteúdo dos trabalhos é de exclusiva responsabilidade de seus autores. 

7. Em cada exemplar da Revista Científica da FAI constarão as normas para apresentação de trabalho. 

8. Os originais encaminhados à Revista da FAI podem ser incorporados às seguintes seções: 

8.1 Artigos: compreende textos que contenham relatos de estudos ou pesquisas concluídas, revisões de literatura. 

8.2 Comunicações de pesquisas: reúnem informações sobre projetos e pesquisas em andamento ou recém-concluídas 

(dissertações, teses e outros documentos). 

8.3 Resenhas: configuram-se como apreciação e análise crítica e interpretativa de obras recém-lançadas, cabendo ao 

resenhista toda a liberdade de julgamento. 

8.4 Registro: informações sobre eventos. 

 

PROCESSO DE AVALIAÇÃO 

 

1. Poderão ser submetidos para a publicação textos inéditos em português que se enquadrarem nas normas para publicação 

de cada uma das seções. 

2. Para publicação o artigo deverá ter a aprovação de pelo menos dois avaliadores, os quais emitirão parecer às cegas 

(BlindReview), isto é, sem conhecimento do(s) nome(s) do(s) autor(es) ou da(s) instituições a que está(ão) vinculados(s). 

Somente o editor saberá o nome do avaliador. 

3. Os artigos poderão ser aceitos sem restrições, com pequenas mudanças, com grandes alterações, ou rejeitados. Quando 

as alterações forem poucas e tratarem de aspectos formais, ou ainda com vistas apenas de manutenção da homogeneidade 

e da qualidade da publicação, a redação fará as mudanças necessárias, respeitando, todavia, o estilo e as opiniões dos 

autores. Nos casos de grandes aleraçãoes o autor se encarregará da reformulação. 

4. Poderão ser aceitos artigos de acadêmicos de pós-graduação e de profissionais graduados que sejam de interesse para 

as áreas de Administração, Informática e Educação. 

5. Os avaliadores terão prazo máximo de 30 (trinta) dias para emissão de seus pareceres, cujas cópias anônimas serão 

enviadas aos seus autores. 

6. O conselho editorial se encarregará de revisão das provas gráficas. 

7. De cada trabalho publicado serão enviados 3 exemplares da publicação ao(s) seu(s) autor(es). 

 

 

REMESSA DOS ORIGINAIS 

 

Os trabalhos para publicação devem ser enviados para: 

Revista Científica da FAI – Faculdade de Administração e Informática 

Av. Antônio de Cássia, 472 – 37540-000 – Santa Rita do Sapucaí – MG 

Tel/Fax.: (35)3473-3000 – E-mail: revistadafai@fai-mg.br  

 


