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Editorial 

 

 
A Revista Científica da FAI é uma publicação anual que, há nove anos, vem 

divulgando os trabalhos científicos do corpo docente da Faculdade de Administração e 

Informática e do Instituto Superior de Educação e também de outros pesquisadores das 

áreas de gestão, tecnologia e educação de instituições nacionais e internacionais. 

 

 

 

O objetivo desta publicação, além da disseminação de informações sólidas, 

sérias e atualizadas, consiste em oferecer a alunos e professores um importante estímulo 

ao desenvolvimento de pesquisas, parte integrante de qualquer projeto educacional que 

tenha como meta um ensino de qualidade. 

 

A equipe responsável pela edição da Revista agradece a participação dos autores 

e de todos que contribuíram para a conclusão de mais esse número, deixando o convite 

para que continuem participando de mais esse projeto de nossa instituição. 

 

Boa leitura! 

Conselho Editorial 
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RESUMO 

 

 
 

Muitas mudanças vêm ocorrendo no campo dos negócios nas últimas décadas. O aumento da competição e o advento 

das terceirizações geraram um novo ambiente, no qual as corporações não atuam isoladamente, mas como membros de 

um grande mercado. Embora tal contexto justifique a relevância da constante busca pelo aperfeiçoamento dos proces- 

sos quanto às tomadas de decisão, essa situação não se cristaliza de maneira intensiva nos artigos e ensaios da área. 

Assim, o objetivo desse artigo é proporcionar elementos para um modelo conceitual que relacione aspectos sociais, 

ambientais e financeiros quanto às decisões de investimentos. Para levar a cabo esse objetivo foi utilizado o método de 

análise multicritérios baseada em categoria MACBETH. A pesquisa obteve elementos para um modelo estruturado que 

integra a avaliação financeira tradicional às concepções abordadas nessa pesquisa. O resultado obtido possibilita aos 

gestores avaliar as alternativas visando à melhor decisão quanto à relação risco e  retorno. 

 
Palavras-chave: Multicritérios. Decisão. Investimento. Social. Ambiental. 

mailto:pedrocaadr@hotmail.com
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ABSTRACT 

 

 
 

Business changes are very frequently in the last decades. The increase of the competition and the  outsourcing 

process built a new atmosphere in which corporations don't act separately, but as members of a great market. Although 

such context justifies the relevance of the constant search for improvement in the decision process, that situation isn't 

portrayed intensively in the articles and rehearsals of the area. Thus, the objective of this article is to provide elements 

for a conceptual model which relates social, environmental and financial aspects to investments decisions. To accomplish 

this, it was used the multi criterion method of analysis in MACBETH category. The research obtained elements for a 

structured model that integrates the traditional financial analysis into the conceptions approached in that research. 

The obtained result makes possible to managers to evaluate the alternatives, in order to reach the best risk-return 

decisions. 

 
Keywords: Multi-criterion. Decision. Investment. Social. Environmental. 
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INTRODUÇÃO 

 

O processo quanto às tomadas de decisões está 

presente na rotina de pessoas e corporações. Escolher entre 

as alternativas disponíveis nem sempre é uma tarefa fácil. 

As escolhas podem provocar consequências de caráter 

econômico, financeiro, operacional e humano, muitas vezes 

inesperados e surpreendentes. No mundo globalizado e 

altamente competitivo as corporações, quotidianamente, 

se deparam com impasses que envolvem decisões difíceis. 

O incremento da eficiência no processo quanto à 

tomada de decisões consiste em complexas mudanças de 

estado, visando à melhoria ao partir do interesse comum 

entre os setores privado e público. Nesse ambiente de 

elevada concorrência, por conta do processo de 

globalização, a competitividade das empresas está 

diretamente relacionada à capacidade de reduzir custos, 

sem perder desempenho e qualidade, já que os demais 

recursos, em princípio, estão disponibilizados para todos 

nas mesmas condições. Contudo, a capacidade de redução 

de custos, obtendo melhor retorno sobre o investimento, 

decorre,  na maioria das vezes, da  qualidade quanto    às 

decisões tomadas pelos  gestores. 

 

 

“O processo quanto às tomadas de 

decisões está presente na rotina de pessoas e 

corporações. Escolher entre as alternativas 

disponíveis nem sempre é uma tarefa fácil. As 

escolhas podem provocar consequências de 

caráter econômico, financeiro, operacional e 

humano, muitas vezes inesperados e  

surpreendentes.” 

 

 
As exigências do mercado assentam-se sobre a 

adoção de uma cultura voltada para a responsabilidade 

social e ambiental por parte das empresas. Assim, estas, 

que estão assimilando essa nova cultura, estendem suas 

preocupações e metas além de objetivos operacionais, 

estabilidade financeira, qualidade nos produtos e serviços 

e competitividade. 

Para Davis (2001) e Samanez (2002), o investimento 

pode ser definido como a intenção de se obter um retorno 

mensurável ao longo do tempo, por intermédio da alocação 

e obtenção de recursos financeiros e/ou não-financeiros. 

As decisões de investimento, geralmente, implicam altos 

graus de complexidade e são de extrema relevância para os 

objetivos e expectativas dos acionistas. 

Ainda nesse sentido, como bem salienta Kassai et al. 

(2000) e Solomon e Pringle (1981), os recursos ou aspectos 

matemáticos, visando ao auxílio aos gestores nesse 

ambiente de incertezas, foram amplamente divulgados 

mediante os trabalhos de Joel Dean na Harvard Business 

Review, em 1951. Além disso, Johnson e Kaplan (1991) 

afirmam que essas técnicas foram intensamente utilizadas 

e, consequentemente, melhoradas por diversos gestores e 

acadêmicos relacionados a grandes organizações como, 

por exemplo, a Du Point. 

Apesar de as discussões quanto à relação risco e 

retorno serem objetos de alguns ensaios e artigos, poucos 

são os trabalhos que buscam relacionar essa concepção a 

outras áreas do conhecimento. Tal situação torna-se mais 

intensa quando ressaltado que as organizações não atuam 

de maneira isoladas no mercado. Assim, o objetivo desse 

artigo é proporcionar um modelo conceitual que relacione 

aspectos sociais, ambientais e financeiros quanto às 

decisões de investimentos. A existência de um modelo 

conceitual que contemple as muitas facetas que entremeiam 

o ambiente no qual as organizações estão propicia 

estratégias competitivas para enfrentar o mercado. Assim, 

este trabalho explora um tema ainda pouco debatido 

empiricamente e teoricamente. 

Os procedimentos metodológicos dessa pesquisa 

são de cunho, predominantemente, exploratório. Assim, foi 

realizada a elaboração de um construto relacional por meio 

do método MACBETH, sendo, consequentemente, o 

instrumento utilizado para essa estruturação o software 

M-MACBETH. O resultado obtido por intermédio desses 

métodos foi um construto relacional que expõe o processo 

quanto à tomada de decisão no que se refere a elementos 

ambientais, financeiros, e sociais. 

Além dessa introdução, a apresentação deste trabalho 

está compreendida nas seguintes seções: (2) revisão da 

literatura, na qual são apresentados, de maneira breve, os 

apontamentos que facilitem a compreensão quanto ao 

processo decisório e à responsabilidade social e ambiental 

- Fairtrade; (3) método, ou seja, todos os critérios e 

condições seguidas têm em vista o objetivo estabelecido 

anteriormente. Além disso, é apresentada a concepção de 

análise multicritérios; (4) nesta são descritos, indicados e 
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comentados todos os resultados; e finalmente o item (5) 

expõe ou apresenta as conclusões e recomendações para 

realização de trabalhos futuros. 

 

 

“O incremento da eficiência no processo 

quanto à tomada de decisões consiste em 

complexas mudanças de estado visando à 

melhoria.” 

 

 

REVISÃO DA LITERATURA 

 

Com o propósito de facilitar a compreensão dos 

fundamentos normativos que estruturam raciocínios 

relevantes ao processo decisório, faz-se necessário 

apresentar, resumidamente, sua concepção e, 

consequentemente, a compreensão de responsabilidade 

ambiental e social e as principais considerações quanto 

aos aspectos financeiros relacionados com a tomada de 

decisão. 

 
Processo decisório 

 

Evolutivamente, os padrões decisórios e os perfis 

gerenciais que, até alguns anos atrás, se encontravam 

consolidados e aceitos como regras a serem seguidas para 

a obtenção de bons resultados de desempenho não se 

encaixam na realidade atual. Devido à globalização e ao 

surgimento de uma nova era da informação, as corporações 

tiveram que se adequar ao novo cenário em uma situação 

de desenvolvimento e mudança. 

Anteriormente, as organizações e seus gestores 

operavam sob condições tidas como ideais, mas também 

consideradas não-reais. Além disso, muitas corporações 

não dispunham de ferramentas capazes de orientar a melhor 

decisão, fazendo com que seguissem por rumos que não 

as levariam à maximização dos resultados. Dentro das 

condições atuais, o cenário possui características de 

extrema versatilidade, instabilidade e, principalmente, 

subjetividade. Logo, os processos decisórios dependem 

da interação dos conhecimentos dos gestores e das 

variáveis envolvidas nos processos, constituindo por isso 

uma tarefa complexa (ROY, 1999). 

Como bem salienta Gomes (1998) e Lemes (2005), a 

tomada de decisão em um ambiente competitivo 

normalmente envolve múltiplos critérios, vários agentes 

de decisão, entre outros fatores. Assim, devido à 

necessidade de se aperfeiçoar o processo que define a 

tomada de decisão, foi desenvolvido há cerca de trinta 

anos, no campo da Pesquisa Operacional, um tipo de análise 

denominado Apoio Multicritérios à Decisão, cuja aplicação 

vem crescendo, consideravelmente, nas mais diversas áreas 

do conhecimento. Aelaboração de um método multicritérios 

de apoio à decisão pode ser de grande utilidade para 

avaliações econômico-financeiras, por levar em 

consideração fatores quantitativos e qualitativos, com 

atribuição de pesos aos critérios de acordo com o objetivo 

sob análise. 

 
Responsabilidades sociais e ambientais - Fairtrade 

 

O Fairtrade ou comércio solitário surgiu na Europa 

por volta da década de 1970, quando algumas ONGs 

começaram a importar, dos países em desenvolvimento, 

pequenas quantidades de artesanato para que fossem 

comercializadas em pontos de venda específicos. Na 

Europa, o comércio solidário baseia-se na venda de 

produtos importados dos países em desenvolvimento, 

como forma de ajudá-los a melhorarem a economia e 

elevarem o nível de vida dos habitantes. 

O objetivo desse tipo de comércio está centrado na 

comercialização de produtos politicamente corretos de 

organizações que tenham compromisso com o 

desenvolvimento sustentável, com o meio ambiente e com 

as normas trabalhistas. Em alguns casos, nessa negociação, 

o preço acaba sendo um pouco mais alto do que o de 

produtos convencionais. Essa diferença resulta dos custos 

adicionais para programar uma política de fabricação justa 

e politicamente correta. 

Esse tipo de mercado movimenta na Europa 

atualmente mais de US$ 230 milhões anuais. Desse 

movimento, aproximadamente US$ 185 milhões (80%) 

correspondem a vendas de produtos certificados pela 

Fairtrade Labelling Organization (FLO), uma organização 

não-governamental que fornece selos para produtos e 

serviços que são confeccionados dentro de normas 

politicamente corretas (OLIVEIRA, 1999). 

Os maiores mercados da FLO são Alemanha, Suíça, 
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Reino Unido e Holanda. As parcelas do mercado para 

produtos certificados chegam a aproximadamente 3%, como 

o café na Suíça e Holanda, e a 15% para a banana na Suíça. 

Na Alemanha, a parcela obtida por chá é de 

aproximadamente 2%. Nos EUA e Canadá, o mercado gira 

em torno de US$100 milhões. Desse total, aproximadamente 

US$ 64,5 milhões (65%) são de café certificado pela FLO, 

que vêm principalmente da Colômbia, Costa Rica, 

Guatemala e México (FRETEL; BOURQUE, 2003). 

Muito desenvolvido na Europa e em fase de testes 

nos Estados Unidos, o comércio solidário ou Fairtrade 

ainda se encontra em estágio inicial no Brasil, tal fato se 

justifica pela falta de conhecimento sobre o assunto. De 

maneira geral, o comércio solidário baseia-se em uma 

relação justa entre os produtores e os consumidores. 

Assim, mediante a real tendência do crescimento da 

demanda por esses produtos, as empresas devem começar 

a investir em novos processos, ajustando-se às exigências 

do mercado. Todavia, cabe às empresas analisar, sob os 

pontos de vista econômico e financeiro, a viabilidade de 

implantação de investimentos desse contexto. 

 

 

“As exigências do mercado se assentam 

sobre a adoção de uma cultura voltada para a 

responsabilidade social e ambiental por parte 

das empresas.” 

 

 
MÉTODO 

 

O método empregado para a realização deste estudo 

foi à mensuração da atratividade mediante técnica de 

avaliação baseada em categoria MACBETH. Nesse sentido, 

essa seção apresentará, resumidamente, os apontamentos 

necessários para a compreensão dos instrumentos 

utilizados para desenvolver o construto relacional. Em 

outras palavras, expõe a análise multicritérios, MACBETH 

e o M-MACBETH (RUDIO, 2004; SAMPIERI et al., 1991). 

 
Análise  multicritérios 

 

Em um processo decisório, o grau de complexidade é 

função direta do  elevado montante  de informações   da 

variedade de atores que atuam no processo. Esses atores 

possuem valores determinísticos e objetivos a ser 

alcançados muitas vezes conflitantes, o que dificulta a 

tomada de decisão. O método de Apoio Multicritérios à 

Decisão procura simplificar os problemas complexos de 

decisão por intermédio da consideração de diversos 

critérios voltados para as alternativas disponíveis. Essa 

concepção procura uma solução que atenda melhor aos 

pontos de vista conflitantes. 

De acordo com Costa et al. (1999), existem três 

convicções da natureza metodológicas, importantes no 

apoio multicritérios à decisão: (a) quanto à interpretação 

de elementos objetivos e subjetivos e de sua 

inseparabilidade: mesmo sendo a objetividade explícita e 

presente nas variáveis que envolvem o processo decisório, 

deve-se considerar também a subjetividade presente no 

ser humano, uma vez que este tende a decidir com base em 

modelos mentais específicos construídos ao longo de sua 

formação; (b) relacionada ao construtivismo: propõe-se a 

não-utilização de modelos preestabelecidos, a fim de 

construir um modelo que permita explorar a subjetividade 

dos atores na elaboração de decisões coerentes; e (c) 

referente à aprendizagem: todos os atores devem participar 

de alguma forma do processo decisório. O modelo permite 

a avaliação dos atores, validando-os, para proporcionar a 

aprendizagem sobre o problema e sobre os cursos de ações 

e as alternativas com base na subjetividade. De maneira 

geral a construção de um modelo multicritérios de apoio à 

decisão possui as fases de estruturação, avaliação e 

elaboração de recomendações. 

 
Fase de estruturação 

 

Consiste em uma etapa essencial constituída por um 

modelo cíclico e interativo que procura construir uma 

formalização, capaz de ser adotada pelos atores como base 

para a representação e a estruturação dos elementos 

primários do problema. Nessa etapa, devem-se considerar 

os atores e as ações, pois assim a interação dos elementos 

pertencentes a esses dois sistemas define o grupo de 

elementos primários de avaliação. 

A abordagem a ser utilizada na elaboração do modelo 

consiste na estruturação por pontos de vista, que 

representam a união dos métodos focados sobre os valores 

e  diretamente  sobre  um conjunto  de  ações-objetivo. A 
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estruturação por pontos de vista têm a preocupação de 

integrar quesitos dos dois métodos, pois tanto as 

características quanto os objetivos são importantes e 

assumem um caráter complementar no processo de 

construção das preferências dos  atores. 

Na concepção de Costa e Chagas (2004), a fase de 

estruturação integra as atividades de organização do 

problema e do modelo. Nessa mesma fase o contexto 

decisório deve ser analisado, identificando-se os atores 

envolvidos e as condicionais do processo. Além disso, 

realiza-se a análise do sistema de valor dos atores, 

identificando os Pontos de Vista Fundamentais (PVF). 

Posteriormente é realizadas a estruturação destes em uma 

árvore de pontos de vista e a construção de descritores 

que especifiquem os impactos das ações. 

 

 

“As decisões de investimento, geralmente, 

implicam em altos graus de complexidade e são 

de extrema relevância para os objetivos e 

expectativas dos acionistas.” 
 

 

 
Um PVF corresponde a um critério de avaliação no 

modelo a ser elaborado. Para que este seja considerado 

fundamental, é necessário que o impacto nesse ponto de 

vista seja capaz de ser avaliado independentemente dos 

impactos nos demais. Um agrupamento composto com 

pontos de vista forma uma área de interesse. Necessita-se 

associar cada PVF a um descritor de impacto, o qual é um 

conjunto ordenado de níveis de impacto plausíveis, 

quantitativos ou qualitativos, segundo o PVF respectivo. 

Ainda nessa fase, Costa et al. (2007) recomendam a 

identificação por dois níveis de referência: BOM e NEUTRO, 

pelos seguintes motivos: (a) pela definição desses níveis, 

obtém-se um maior entendimento dos descritores e; (b) 

uma vez definidos os níveis BOM e NEUTRO, torna-se 

possível reconhecer a atratividade intrínseca de cada nível; 

e (c) a definição em dois níveis de referência permite facilitar 

a ponderação dos critérios de avaliação. 

 
Fase de avaliação 

 

Nessa fase, procura-se definir por meio de uma 

representação numérica os juízos de valor dos  atores 

envolvidos: ao nível local de cada PVF pela construção 

de uma função de valor que permite traduzir numericamente 

a atratividade em cada ação, segundo o determinado PVF. 

Ao nível BOM é sempre atribuída a pontuação máxima de 

100 e ao NEUTRO, a pontuação mínima de zero, pela 

determinação dos coeficientes de ponderação, com base 

na comparação de referência. 

 
Elaboração das recomendações 

 

Na construção de modelos multicritérios de apoio à 

decisão, existe a dificuldade de se obter valores precisos 

para a multiplicidade de parâmetros utilizados, devido à 

presença de arbitrariedades, incertezas ou informações 

incompletas. Não obstante, em situações que envolvem 

vários decisores, é comum que ocorram divergências de 

opiniões. 

Assim, buscando obter resultados condizentes com 

a situação real, são necessárias análises de sensibilidade 

e robustez. A análise de sensibilidade proporciona a 

interpretação de uma pequena alteração em um dos fatores 

atuantes no modelo; e a de robustez é um procedimento 

para identificar conclusões, considerando um ou vários 

conjuntos de combinações para os parâmetros, e o 

comportamento adiante da variação desses valores. 

 
A técnica MACBETH e o software M-MACBETH 

 

O Measuring Attractiveness by a Categorical Based 

Evaluation Technique (MACBETH) foi desenvolvido por 

Costa et al. (2007). Atualmente este é implementado por 

intermédio do software M-MACBETH. Essa técnica é uma 

abordagem interativa que visa à construção de modelos 

quantitativos. Além disso, pode ser usado para a 

estruturação de árvores de valor, para a construção de 

descritores, para o desenvolvimento de funções, para a 

ponderação dos critérios, bem como para realizar a análise 

de sensibilidade e robustez. 

Utilizando o procedimento de questionamento não- 

numérico, que compara dois elementos por vez, é requerido 

aos decisores um julgamento semântico sobre as 

diferenças de atratividade a cada dois elementos. Entre 

esses elementos o primeiro é mais atrativo que o segundo, 

expresso mediante a escolha de uma das categorias do 

M-MACBETH ('no', 'very weak', 'weak', 'moderate', 'strong', 
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'very strong' ou 'extreme', 'diference of attractiveness'). 

Cada vez que um julgamento é introduzido no 

software M-MACBETH, este verifica automaticamente a 

consistência de todos os julgamentos até então formulados 

e, em caso de inconsistência, sugere-lhes modificações para 

alcançar a consistência. Assim, o M-MACBETH pode ser 

utilizado tanto para a construção de funções de valor 

cardinal, representativas da atratividade dos níveis de 

impacto, quanto como técnica de ponderação. Um dos 

argumentos a favor da abordagem MACBETH é de não 

forçar os decisores a representarem suas referências 

numericamente. Contudo, este requer dos decisores a 

elaboração de  julgamentos qualitativos de diferença   de 

atratividade entre duas ações. 

janeiro a março de 2007, foram levantados os critérios 

relevantes quando da decisão sobre a alocação de recursos 

para investimentos. 

O resultado dessas entrevistas apresentou a seguinte 

apuração: 80% dos entrevistados consideram como critérios 

quantitativos mais relevantes para a aceitação ou rejeição 

de um projeto de investimento a técnica de valor presente 

líquido (VPL) e a taxa interna de retorno (TIR). Portanto, 

como último critério quantitativo ficou o método do tempo 

de retorno do capital investido - PAY-BACK, que 

representou 20% das respostas. Nenhum outro método foi 

proposto ou sugerido. 

Abordando aspectos qualitativos, 60% dos 

entrevistados afirmaram que consideram ou já consideraram 

   medidas voltadas para a responsabilidade social e proteção 

ao meio ambiente. Porém, mesmo realizando ações   que 

“Os padrões decisórios e os perfis 

gerenciais que, até alguns anos atrás, se 

encontravam consolidados e aceitos como 

regras a serem seguidas para a obtenção de 

bons resultados de desempenho, não se 

encaixam na realidade atual.” 
 

 

A elaboração do construto relacional 

 

De acordo com Costa e Chagas (2004), os objetivos 

dos atores e as características das ações devem ser julgados 

igualmente importantes no processo de estruturação de um 

problema de decisão. Seguindo essa orientação, dividiu-se a 

estruturação do presente modelo nos seguintes passos: (a) 

realização de entrevistas semiestruturadas; (b) identificação 

dos pontos de vista fundamentais (PVF); (c) definição dos 

descritores; e (d) determinação da função de valor. 

 
Realização de entrevistas 

contemplem investimentos politicamente corretos, apenas 

52% realmente acreditam que investir nesses produtos 

reflete ganhos financeiros adicionais. 

 
Identificação dos pontos de vista fundamentais  (PVFs) 

 

As entrevistas possibilitaram definir os seguintes 

pontos de vista fundamentais, conforme apresentado na 

Tabela 1: 

 
TABELA 1 - Pontos de vista fundamentais 

 
 

PVF DEFINIÇÕES 
 

1 VPL  Transferência para o 

instante presente de todas as 

variações de caixa 
esperadas, com o objetivo 

de se obter saldo positivo 

após o término do horizonte 

  temporal.  

2 TIR Taxa de juros para a qual o 
valor presente das receitas 

torna-se igual aos 

desembolsos, tornando o 

VPL igual a zero. 

 
Com o objetivo de estruturar um modelo multicritérios, 

visando ajudar no processo de decisão, para que se possa 

escolher a melhor oportunidade de investimento, uma 

entrevista semiestruturada foi elaborada com o auxílio de 

um questionário. Por meio de entrevistas realizadas com 

3 Responsabilidade 

social 

54 Responsabilidade 

ambiental 

Preocupação com 

campanhas sociais. 

Consideração dos impactos 
ambientais que podem ser 

causados por investimentos 

realizados pela empresa. 

247 tomadores de decisões de empresas de porte e 

naturezas variadas na cidade de Fortaleza, no período de 

O modelo a ser estruturado recebeu a nomeação de 

modelo simplificado de análise de investimentos (MOSAI). 
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A Figura 1 reproduz a árvore de pontos de vista, composta 

pelos cinco PVFs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1 - Árvore de pontos de vista - MOSAI 

 

foi elaborada mediante comparação com a taxa mínima de 

atratividade (TMA). Como visto anteriormente e mostrado 

na Tabela 3, uma TIR maior que a TMA indica um retorno 

que proporcionará ganhos efetivos para o investidor; uma 

TIR menor que a TMA não representa um investimento 

viável para a instituição. 

 
TABELA 3 - Descritor construído para avaliar a TIR 

 

NÍVEIS DE IMPACTO DESCRITOR 
 

N2 A TIR é a maior que 

a TMA 

N1 A TIR é menor que a 

TMA 

 

 

Descritores 

 

Como forma de explicitar, tornar inteligível e 

operacionalizar os PVF, definiu-se um conjunto de níveis 

de impacto, em ordem decrescente de atratividade, para 

cada um dos PVFs. As ordenações foram definidas com 

base na distribuição das respostas obtidas com as 

entrevistas. 

 
Descritor construído para avaliar o PVF2 - VPL 

 

Descritor construído para avaliar o PVF4 - 

Responsabilidade social 

 
Para operacionalizar o PVF4, avaliou-se a 

sensibilidade do tomador de decisão em relação a causas 

sociais. O PVF foi julgado a partir da frequência em que 

considera aspectos sociais em seus investimentos, 

conforme apresentado na Tabela 4. 

 
TABELA 4 - Descritor construído para avaliar o interesse 

em responsabilidade social 

 

Na  operacionalização  do  PVF2,  utilizou-se a NÍVEIS DE 

IMPACT O 

DESCRITOR 

comparação do valor presente líquido (VPL) em relação 

a zero. Um VPL maior que zero indica a atratividade de 

uma opção de investimento; um VPL nulo indica uma 

opção que não gera ganhos nem perdas para a instituição 

investidora; e um VPL negativo representa uma opção 

não viável de investimento, como apresentado na Tabela 

2. 

 

TABELA 2 - Descritor construído para avaliar o VPL 

 

N4 O  gestor sempre procura 

alinhar suas decisões de 

investimentos  às causas 

  sociais.  

N3  O gestor às  vezes 

pro cura alinhar suas 

decisões de 

investimentos às causas 

sociais. 
 

N2  O gestor raramente 

pro cura alinhar suas 

NÍVEIS DE DESCRITOR decisões de 

  IMPACTO  

N1 O valor presente líquido é 
  negativo.  

  N2 O valor presente líquido é nulo.  

N3 O valor presente líquido é 

positivo. 

 
 

Descritor construído para avaliar o PVF3 - TIR 

 

A operacionalização da taxa interna de retorno (TIR) 

investimentos  às causas 

  sociais.  

N1  O gestor nunca procura 

alinhar suas decisões de 

investimento  às causas 

  sociais.  

 
Descritor construído para avaliar o PVF - 

Responsabilidade ambiental 

 
Para  operacionalizar  o  PVF5,  avaliou-se  a 
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sensibilidade do gestor em relação a causas ambientais. O 

PVF foi julgado a partir da frequência em que considera 

aspectos ambientais em seus investimentos. Porém, nesse 

PVF, também foi considerada a influência da legislação 

ambiental no interesse por parte dos investidores em ações 

ambientalmente corretas, pois se sabe que aqueles que não 

cumprem a legislação ambiental vigente estão sujeito às multas 

de alto valor, entre outras penas judiciais mais severas. Tais 

situações são expressas na Tabela 5. 

TABELA 5 - Descritor construído para avaliar o interesse 

em responsabilidade ambiental 

 

Na seção seguinte serão expostos os resultados ob- 

tidos a partir dos métodos apresentados. 

 
RESULTADOS 

 

Determinações das funções de valor 

 

Com o objetivo de mensurar a atratividade dos 

tomadores de decisão em relação a cada PVF, foram 

construídas funções de valor cardinal para todos os 

descritores. A construção foi  embasada na  metodologia 

NÍVEIS DE 

IMPACTO 

DESCRITOR MACBETH, com o auxílio do software M-MACBETH. 

Segundo Silva (2003), o MACBETH, ao se determi- 

N5 O gestor sempre considera os 

impactos ambientais de seus 

  investimentos.  

N4 O gestor algumas vezes 

considera os impactos 

  ambientais de seus investidores.  

N3 O gestor raramente considera os 

impactos ambientais de seus 
investimentos. 

N2 O gestor nunca considera os 

impactos ambientais de seus 
investimentos. 

N1 O gestor apenas considera os 

impactos ambientais de seus 

investimentos quando obrigado 
pela legislação. 

 

Durante o processo de definição dos descritores, 

tambémforamestabelecidos, simultaneamente, osníveis BOM 

e NEUTRO para cada um dos PVF estabelecidos.ATabela 6 

apresenta os citados níveis: 

TABELA 6 - Níveis de referência Bom e Neutro 
 

 

PVF NÍVEL BOM NÍVEL NEUTRO 

nar as funções de valor, faz uso de um método de julga- 

mento semântico que realiza comparações qualitativas "par 

a par". Nesse sentido, para cada par de níveis de impacto 

(Nx, Ny), foram definidas de forma qualitativa as diferen- 

ças de atratividade entre os níveis Nx e Ny, sendo Nx mais 

atrativo que Ny, por meio das categorias semânticas do M- 

MACBETH: "muito fraca", "fraca", "moderada", "forte", 

"muito forte", ou "extrema". O software utilizado verifica 

automaticamente a consistência do julgamento entre os 

níveis de impacto, mostrando sugestões para modificações. 

Esse julgamento foi realizado para cada par de níveis 

de impactos possíveis, possibilitando a construção de 

matrizes de julgamentos absolutos da diferença de 

atratividade sobre cada um dos descritores. As matrizes de 

julgamento, ao serem executadas pelo software, geram as 

funções de valor. 

 
Funções de valor para VPL 

 

Ao se analisar os níveis de impacto para o ponto de 

1 N3 – O VPL é N2 – O VPL é vista fundamental (PVF) e valor presente Líquido (VPL), 

  positivo. nulo.  foi obtida a seguinte matriz de julgamento e escala de valor 
2 N2 – A TIR é maior 

que a TMA. 

3 N4 – O gestor 

sempre procura 

alinhar suas decisões 

de investimentos às 

causas sociais. 

 
4 N3 – O gestor 

sempre considera os 

impactos ambientais 

de seus 

investimentos. 

N1 – A TIR é 
maior que a TMA. 

N2 – O gestor 

raramente procura 

alinhar suas 

decisões de 

investimentos às 

causas sociais. 

N3 – O gestor 

raramente 

considera os 
impactos 

ambientais de seus 

investimentos. 

conforme apresentado na Figura 2. 
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FIGURA 2 - Matriz de juízos de valor e função de valor 

para VPL 

 

 

Um valor presente líquido maior que zero indica que 

a opção de investimento é atrativa. Consequentemente, 

um VPL nulo indica uma opção de investimento que não 

gera ganhos nem perdas financeiras para o investidor, e 

um VPL negativo aponta que o investimento não é viável 

sob o ponto de vista econômico-financeiro. Por isso, na 

escala de valor, atribuiu-se a pontuação máxima (100 pon- 

tos) para um valor presente líquido maior que zero, a pon- 

tuação nula (zero ponto) para um VPL nulo, e uma pontua- 

ção negativa (-100 pontos) para um investimento com VPL 

negativo. 

 
Funções de valor para a TIR 

 

A análise dos níveis de impacto para o ponto de vista 

fundamental TIR deu origem à seguinte matriz de julga- 

mento e escala de valor conforme mostrada na Figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 3 - Matriz de juízos de valor e função de valor 

para TIR 

 

Para uma taxa interna de retorno maior que a taxa 

mínima de atratividade, atribuiu-se o valor numérico "1". 

Assim, investimentos atrativos são representados pelo 

algarismo "1", apontado na função de valor. Quando a TIR 

é menor que a taxa mínima de atratividade (TMA), 

representando investimentos não rentáveis sob o ponto 

de vista econômico-financeiro, atribui-se o algarismo "0". 

Assim, é bastante simples a atribuição de coeficientes para 

esses níveis de impacto. Opções de investimento com a 

TIR maior que a TMA recebem o coeficiente de pontuação 

100. A opções de investimento os quais a TIR é menor que 

a TMA, atribui-se o coeficiente "0", representando a não- 

atratividade da opção de investimento. 

Todos os pontos de vista fundamentais analisados 

até agora têm características quantitativas, em que a 

definição dos níveis de impacto foi, de forma geral, baseada 

na literatura já existente referente à Engenharia Econômica 

e à Administração Financeira, e também na simples 

comparação entre parâmetros de referência (tempo e taxa 

mínima de atratividade) e também entre parâmetros 

numéricos (REBELATTO, 2004). 

 
Funções de valor para responsabilidade social 

 

A matriz de julgamento e a escala de valor para o PVF 

responsabilidade social são mostradas na Figura 4. 

 

FIGURA 4 - Matriz de juízos de valor e função de valor para 

responsabilidade social 

 

 
O nível de impacto 4 representa a situação em que o 

tomador de decisão  sempre procura  alinhar as  decisões 
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com atos voltados para a responsabilidade social. Fazendo 

comparações entre os níveis "sempre", "algumas vezes", 

"raramente" e "nunca", gerando os coeficientes da função 

de valor, apresentados na escala matricial. De acordo com 

a escala definida, obteve-se o seguinte gráfico da Figura 5: 

 

FIGURA 5 - Gráfico termômetro para responsabilidade social 

 

 

Na Figura 5, podem-se observar, mediante análise de 

sensibilidade (vermelho), os limites nos quais a pontuação 

dos níveis de impactos podem variar. O nível de impacto 

N2, por exemplo, pode variar de 19.91 a 49.99 pontos, sem 

que o julgamento realizado seja alterado. A análise de 

sensibilidade tem o objetivo de observar quão sensível é a 

função de valor a partir da variação dos parâmetros dos 

níveis de impactos. 

 
Funções de valor para responsabilidade ambiental 

 

Avaliando o PVF responsabilidade ambiental, 

construiu-se a seguinte matriz de julgamento e escala de 

valor conforme apresentado na Figura 6: 

 

 
 

FIGURA 6 - Matriz de juízos de valor e função de valor 

para responsabilidade ambiental 

 

 
Para esse julgamento, foram determinados cinco 

níveis de impacto. O nível de impacto 5 indica a situação 

em que o tomador de decisões sempre procura incluir em 

seus investimentos ações em prol do meio ambiente. 

Fazendo comparações entre os níveis "sempre", "algumas 

vezes", "raramente", "nunca" e "quando obrigado pela 

legislação", foram gerados os coeficientes da função de 

valor, apresentados na escala matricial. 

O quinto nível foi criado mediante a existência de 

uma legislação cada vez mais vigente e ativa no sistema 

brasileiro. As empresas estão passando a dar cada vez mais 

atenção à legislação ambiental, pois estão cientes de que o 

não-cumprimento das leis ambientais pode acarretar gastos 

adicionais, tornando-as menos competitivas. A Figura 7 

mostra o gráfico do quinto e do último ponto de vista 

fundamental: 

 

FIGURA 7 - Gráfico termômetro para responsabilidade 

ambiental 
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CONCLUSÃO 

 

O presente artigo buscou integrar a avaliação finan- 

ceira tradicionalmente realizada com a dimensão social e 

ambiental. Por meio da união de características qualitati- 

vas (responsabilidade social e ambiental) e de critérios 

quantitativos (taxa interna de retorno, e valor presente lí- 

quido), estruturou-se um modelo para ser utilizado no su- 

porte à tomada de decisão sobre novos investimentos. 

Diante da situação de degradação do meio ambiente e da 

valorização crescente dos direitos humanos, o cenário que 

envolve as corporações ordena a adoção de uma postura 

voltada para a responsabilidade social e ambiental por par- 

te das empresas competitivas. 

Essas novas responsabilidades representam a assi- 

milação de novos pontos de referências, os quais estão se 

tornando critérios consideráveis na escolha por produtos 

e serviços politicamente corretos. Por isso, essas preocu- 

pações por parte das empresas estão modificando de for- 

ma relevante a relação com os clientes, fruto da globalização 

e do crescente montante de informações. Por meio das en- 

trevistas realizadas, pode-se comprovar que a maioria das 

empresas incluídas na amostra adotada, mesmo ainda não 

considerando tais aspectos qualitativos nos processos 

decisórios, está atenta para essa tendência e acredita que 

investimentos de conotação social e ambiental agregam 

valor direto para a instituição. 

Esse fato representa a hipótese de que, em um futuro 

próximo, as empresas que adotarem essa nova cultura es- 

tenderão suas preocupações e metas além de objetivos 

operacionais, estabilidade financeira, qualidade nos pro- 

dutos e serviços e competitividade, pois se tornará uma 

questão de sobrevivência, para as instituições com fins 

lucrativos, considerar critérios qualitativos até então 

desfavorecidos. Por intermédio das entrevistas, também 

se pode constatar que a maioria das empresas que realizam 

um estudo comparativo entre os resultados esperados e 

os resultados obtidos não consegue obter resultados con- 

dizentes. 

A proposta de tal estruturação é que seja criada uma 

espécie de tripé de avaliação, envolvendo a dimensão so- 

cial, a dimensão ambiental e a já fortemente adotada dimen- 

são econômica. Essas novas dimensões podem vir a in- 

centivar novos empreendimentos com impacto positivo na 

área social e ambiental, mediante um possível subsídio por 

parte das instituições financiadoras de investimentos (ta- 

xas menores para investimentos politicamente corretos, por 

exemplo). Dependendo de cada caso, as instituições finan- 

ceiras poderiam associar diferentes pesos para cada uma 

dessas componentes, proporcionando flexibilidade, de 

modo a fazer um elo entre esses três importantes aspectos. 

O modelo foi estruturado com base em quatro PVFs, 

levantados por parte dos entrevistados, a saber: valor pre- 

sente líquido, taxa interna de retorno, responsabilidade 

social e responsabilidade ambiental. Ainda restam as fases 

de avaliação do modelo e de elaboração das considera- 

ções. Na construção de modelos multicritérios de apoio à 

decisão, existe a dificuldade de se obter valores precisos 

para a multiplicidade de parâmetros utilizados, devido à 

presença de arbitrariedades, incertezas ou informações in- 

completas. 

Não obstante, em situações que envolvem vários 

decisores, é comum que ocorram divergências de opiniões. 

Por isso, para se concluir o modelo, ainda se faz necessária a 

realização do processo de ponderação e, para tal, é impres- 

cindível uma nova participação dos tomadores de decisão, 

para se discutir, mediante uma metodologia qualquer 

(brainstorming, por exemplo), a importância e a forma como 

tais pontos de vista fundamentais devem se comportar du- 

rante a aplicação do modelo uma vez finalizado. 
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RESUMO 

 

 
 

O artigo apresenta reflexões sobre os processos histórico e ideológico da institucionalização e universalização da língua 

portuguesa no Brasil, e os efeitos de retorno, em termos de memória constitutiva, do imaginário de unidade de língua no 

processo inicial de alfabetização. Serão apresentadas conversas infantis realizadas no ambiente escolar, que nos permitirão 

observar os processos de significação e de identificação na relação dessas crianças com a língua portuguesa, em suas 

diferentes materialidades discursivas, em uma tensa relação entre língua nacional e língua materna. 
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ABSTRACT 

 

 
 

The article presents reflections on the historical and ideological process of the institutionalization and universalization 

of the Portuguese Language in Brazil, and the return effects, in terms of constituent memory of the imaginary unit of 

language in the initial process of literacy. Infantile chats in school atmosphere will be presented, allowing the observance 

of the identification and significance processes in those children's relationship with the Portuguese Language, in 

different discursive materiality in a tense relationship between National Language and Maternal Language. 
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INTRODUÇÃO 

 

O propósito deste artigo é observar os efeitos das 

formações histórica e ideológica produzidas na relação da 

criança com a língua portuguesa no cotidiano da vida 

escolar. Relação esta que nos permite observar, mais 

precisamente, os processos identificatórios da criança 

nesta língua, em seus diversos domínios dos saberes 

linguísticos, no processo inicial de escolarização - período 

identificado como de alfabetização para crianças de 6 e 7 

anos de idade1. 

Em um primeiro momento, conceitos propostos por 

pesquisadores da Análise do Discurso de linha francesa 

(PÊCHEUX, 1969 apud GADET; HAK, 1997; ACHART, 

1999; GADET; PÊCHEUX, 2004;) serão mobilizados para 

que compreendamos os processos histórico e ideológico 

da colonização linguística no Brasil (ORLANDI; SOUZA, 

1998; MARIANI,  2004;  MALDIDIER,  2003); da sua 

oficialização e universalização no território nacional 

(ORLANDI, 1996, 2001; DIAS, 1996; 2001; BALDINI, 1999; 

PAYER, 2001, 2003, 2006); das campanhas políticas e 

educacionais de silenciamento das diferenças linguísticas 

em função da universalização da língua nacional 

(ORLANDI, 1988, 2003, 2004, 2006, 2007a, 2007b, 2009; 

PAYER, 2006; AUTHIER-REVUZ, 1998), bem como dos 

efeitos de sentidos provocados na relação e de identificação 

do povo brasileiro nesses processos históricos de injunção, 

em um efeito de memória de língua, em suas diferentes 

materialidades discursivas (ORLANDI, 1988, 1999, 2003, 

2004, 2006, 2007b; PAYER, 2005, 2007a, 2007b, 2007c). 

Como bem sabemos, há na discursividade surgida 

no fluxo da história a presença de outra língua nos diálogos 

produzidos pelas crianças no ambiente escolar. Dessa forma, 

o corpus de análise desta pesquisa se comporá de registros 

de duas crianças em estágio final de alfabetização de uma 

escola pública de Pouso Alegre/MG e suas conversas sobre 

a forma como compreendem a organização da materialidade 

linguístico-discursiva das escritas das palavras conforme 

os padrões ortográficos vigentes. A partir de tais dados, 

serão feitas análises sobre as conversas estabelecidas entre 

as crianças, a fim de se reconhecer a presença da 

materialidade histórica da língua (ORLANDI, 1996)    e 

 

 

demonstrar os traços de memória de uma língua silenciada 

e apagada na história da colonização linguística no Brasil 

(MARIANI, 2004). Acreditamos que, por um efeito de 

retorno, tais conversas poderão nos situar o ponto de vista 

infantil e nos fazer observar o modo pelo qual esta outra 

língua vem se manifestar, em termos de memória 

constitutiva, a se permitir falar e contar nos discursos 

infantis produzidos no ambiente escolar. 

 
O MESMO E O DIFERENTE: OS PROCESSOS 

HISTÓRICOS DE SIGNIFICAÇÃO E DE 

IDENTIFICAÇÃO DO POVO BRASILEIRO COM A 

LÍNGUAPÁTRIA 

 
Reflexões sobre as formas de identificação da língua 

que falamos e escrevemos vêm permeando inúmeros 

debates entre nós, brasileiros, desde os primórdios da 

colonização do Brasil. Desde o século XVI, entraves sobre 

a situação linguística no Brasil Colônia já ocorriam 

(ORLANDI, 1996). 

Para além dos contrastes linguísticos, percebemos 

que, nos diferentes momentos do processo de colonização 

no Brasil, o imaginário de língua veio permear um discurso 

outro, estando o olhar do povo colonizado determinado 

pela memória discursiva européia, em uma perspectiva de 

civilização ocidental. E foi nesse processo histórico e 

ideológico de civilização que os brasileiros se identificaram. 

Estando, pois, o Brasil subjugado à unidade imaginária de 

língua de Portugal, essa injunção permitiu o apagamento 

das particularidades e especificidades linguísticas do povo 

brasileiro e, consequentemente, o silenciamento dos 

sentidos dos processos discursivos produzidos na história 

deste povo. 

Se alçarmos vôo para o século XIX, especificamente 

para o período do Brasil República, perceberemos uma nova 

forma de identificação do povo brasileiro com a língua 

portuguesa. Com a independência do Brasil, a gramatização 

da língua tornou-se uma forte questão na relação do sujeito 

com o Estado e sua língua, de forma que ela - a Língua 

Portuguesa - estimulou a construção (imaginária) de um 

sujeito possuidor de uma identidade nacional via língua 

(PAYER, 2007a) língua esta própria, una e gramatizada. 

 
 

1 Este estudo insere-se nas pesquisas realizadas pelo Grupo de Pesquisa CNPq "Práticas de Linguagem, Memória e Processos de Subjetivação", 

na linha de Pesquisa "Discurso, Memória e Ensino de Língua", Univás, 2008. Também faz parte, mais especificamente, das pesquisas da 

dissertação de Mestrado "Língua Materna e Processos Identificatórios na Aquisição e Inscrição da Criança na Língua Escrita na 

Alfabetização", Mestranda Cláudia Maria Vasconcelos Novaes de Souza, sob orientação da Prof.ª Dra. Maria Onice Payer (em andamento),   

do  Mestrado em Linguística: Linguagem  e Sociedade,   Univás. 
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Conforme nos aponta Orlandi (1988, 2009), a 

gramatização da língua portuguesa veio significar uma 

independência da língua portuguesa de Portugal, com a 

descaracterização da déia de universalidade proposta para 

a língua portuguesa no período da Colonização. Isto porque, 

após a Proclamação da República, o Brasil veio produzir os 

próprios saberes sobre sua língua, a desconsiderar os 

padrões linguísticos universais de Portugal, a língua do 

povo colonizador. 

 

 

“Estando, pois, o Brasil subjugado à 

unidade imaginária de língua de Portugal, 

esta injunção permitiu o apagamento das 

particularidades e especificidades 

lingüísticas do povo brasileiro e, 

consequentemente, o silenciamento dos 

sentidos dos processos discursivos 

produzidos na história deste povo.” 

este que nos remete à presença de outra língua entre os 

brasileiros - a língua brasileira. Os efeitos de sentidos 

provocados nesse jogo político (ORLANDI, 2004, p. 29) 

fazem-nos: 

 
[...] oscilar sempre entre uma língua outorgada, 

legado de Portugal, intocável, e uma língua nossa, 

que falamos em nosso dia-a-dia, a língua Brasileira. 

É assim que distingo entre língua fluida (o 

brasileiro) e a língua imaginária (o português), cuja 

tensão não pára de produzir seus  efeitos. 

 

É nessa tensa relação entre a língua imaginária (aquela 

sistematizada, gramaticalmentedefinida) ea língua fluída ("que 

acontece de fato") que ocorre o deslizamento de sentidos 

sobre o conhecimento concreto da língua - via processo de 

gramatização (descolonização linguística) para a 

representação de uma unidade imaginária de língua 

sustentada pela ideologia de colonização. 

Em observância ao proposto por Authier-Revuz (1987, 

apud ORLANDI, 2002, p. 23), "em todo dizer, há a presença 

   do outro" desliza o conceito de heterogeneidade linguística 

para a questão da dupla identidade linguística ocorrida aqui 

Com a institucionalização da língua portuguesa no 

Brasil houve a necessidade de que todos os seus habitantes 

aprendessem a falar a mesma língua. Consequentemente surge 

em um primeiro momento a necessidade da gramatização da 

língua (BALDINI, 1999) e, em seguida, a instituição da escola 

primária (PAYER, 2005) para, juridicamente, assumir o papel 

de agência responsável pela oficialização e fixação da língua 

nacional, com o objetivo de universalização da língua 

oficializada para todo o território nacional. Conforme Orlandi 

(2002, p. 16): 

 
[...] a forma histórica de nosso sujeito social 

brasileiro pode ser percebida, apreendida, no modo 

como a língua é ensinada. Isso quanto ao imaginário 

de cidadania. 

 
Esse efeito imaginário da unidade de língua (Estado/ 

Língua/Povo) veio deslocar-se para o sentido imaginário e 

ideológico de colonização da preservação da pureza da língua 

(ORLANDI, 2009). Mas, ao mesmo tempo em que tais 

gramáticas determinaram e historicizaram o saber sobre a 

língua no território nacional, um movimento de memória veio 

produzir novos deslizamentos de sentidos nas relações de 

identificação do povo brasileiro com a língua nacional, fato 

no Brasil. Identidade essa que nos demonstra que falamos 

uma mesma língua - a língua portuguesa, mas que falamos e 

a representamos na escrita de modos diferentes. Conforme a 

autora, esta mesma língua abriga um Outro, com 

materialidades discursivas específicas e distintas daquela 

produzidas e legitimadas historicamente em nossa sociedade. 

Materialidade essa que, como bem declara, se constituiu na 

aparência do "mesmo", a produzir o efeito ideológico e 

imaginário do sentido único, do homogêneo, do universal 

imaginário de língua proposto pelo colonizador: "a língua 

verdadeira, pura, é a língua portuguesa de Portugal e o 

brasileiro é um português mal falado" (ORLANDI, 2006, p. 

11). 

As materialidades discursivas da língua portuguesa e 

da língua brasileira nos permite considerar, assim, as diferenças 

históricas na ordem simbólica de suas representações, em 

que a história e a ideologia se fizeram e fazem presentes. 

Segundo Gadet e Hak (1997), Pêcheux destaca que ao 

pensarmos somente na ordem material da língua, esta seria 

insuficiente para tratarmos de sua materialidade histórica. 

Por isso, a necessidade de direcionar nosso olhar sobre a 

materialidade histórica da língua, pois é ali que ela - a língua 

- se significa, é nela que a injunção na relação entre o sujeito, 
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a história e sua língua é determinada. 

Embora possuidoras de materialidades discursivas 

distintas, a língua portuguesa e a língua brasileira 

encontram-se em um mesmo lugar, em consequência de 

uma história dupla, ocorrida na relação de disjunção 

obrigada do sujeito com a própria língua. Ou seja, o 

efeito metafórico de significação da língua ocorreu em 

uma filiação de memória heterogênea, mas que se 

representou de forma homogênea para o povo brasileiro, 

sustentado por um imaginário da ideologia da 

colonização linguística no Brasil. 

 

 
“[...] um movimento de memória veio 

produzir novos deslizamentos de sentidos 

nas relações de identificação do povo 

brasileiro com a Língua Nacional, 

fato este que nos remete à presença 

de outra língua entre os brasileiros - a 

língua brasileira.” 

 

 
Orlandi (2002) enfatiza que, nessa época, houve o 

transporte (deslocamento) de processos enunciativos que 

forçaram novos contornos enunciativos diferenciados, em 

que nos faz observar que jánão é a diferença entre o português 

do Brasil e de Portugal o centro questão, mas as tensões 

provocadas pelas diferenças internas no processo de 

identificação do povo brasileiro em sua relação com a língua 

portuguesa nos diferentes domínios do território nacional. 

 
Tem início, então, a produção de um espaço de 

interpretação com deslizamentos, efeitos metafóricos 

que historicizam a língua. Produzem-se 

transferências, deslizamentos de memória, 

metáforas, pois estamos diante de materialidades 

discursivas que produzem efeitos de sentidos 

diferentes. 

 

Foi nessa tensão entre o mesmo e o diferente (grifo 

nosso) que ocorreram o silenciamento e o apagamento de 

inúmeras formações discursivas produzidas na história da 

colonização linguística brasileira. E tal silenciamento nos faz 

compreender as relações de força e de sentidos ideológicos 

produzidos pelo sujeito nas diferentes formações discursivas 

dadas e os efeitos imaginários e ideológicos na constituição 

 

 
 

histórica na relação do sujeito com sua língua. Efeitos de 

sentidos que nos apontam, por meio do não-dizer, todo um 

dizer. Um dizer que se significa no silêncio enquanto tal. 

Esse silenciamento, tal como apresentado, mostra-nos 

o apagamento de outra língua, com sentidos silenciados. 

Sentidos esses que se movimentaram na história e que, em 

diferentes momentos, se manifestam nas relações do povo 

brasileiro com sua língua nacional. Conforme nos aponta 

Authier-Revuz (1998, p. 219): 

 
Muito tempo antes de poder falar, a criança é falada 

intensamente pelo seu ambiente, e não há uma palavra 

que não seja, a um só tempo, designação de um conceito 

e discurso sobre o valor atribuído a esse conceito pelo 

ambiente. Esse sistema de valores impregna 

complemente o sistema lingüístico. Ele diz aquilo que 

se pode dizer e aquilo que não poderia ser dito; ele 

manifesta uma relação com a própria língua e o saber 

que ela permite construir. 

 

 

 
Estando a criança em processo de compreensão dos 

modos de funcionamento da forma material escrita da língua 

portuguesa, percebemos que muitos estranhamentos 

acontecem. E nesse processo de inscrição da/na língua 

nacional pela criança, via escola, via escrita, observamos, 

ainda, que a memória de "língua apagada ocupa um lugar no 

sujeito" (PAYER, 2003, p. 223). Dessa forma, para 

depreendermos quais os efeitos de sentidos produzidos pela 

criança sobre a língua, bem como sobre o processo de 

identificação e de inscrição da/na língua escrita, faz-se 

necessário observarmos as formações históricas discursivas 

produzidas (retomadas) no ambiente escolar, pois serão estas 

determinantes do que a criança poderá ou não dizer. Ou seja, 

serão nessas formações discursivas que poderemos verificar 

os efeitos das formações históricas produzidas na relação da 

criança coma língua portuguesa, da qual a compreenderá, se 

identificará e se constituirá. 

 
O OLHAR DA CRIANÇA APRENDIZ SOBRE SUA 

LÍNGUA: OMESMO, MAS DIFERENTE... 

 
Observaremos primeiramente as escritas produzidas 

por duas crianças de 7 anos de idade em que, naquela 

época, (primeiro ano do século XXI - 2000), se encontravam 

regularmente matriculadas na primeira série do Ensino 

Fundamental do ensino público municipal. 
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As listas de palavras apresentadas foram frutos de 

atividades de uma primeira pesquisa que buscava 

evidências sobre como as crianças compreendiam e se 

inscreviam nos modos de funcionamento da forma material 

escrita da língua portuguesa. Várias crianças foram 

estimuladas a escreverem determinadas palavras e, em 

seguida, a refletirem sobre como deveriam ser escritas, com 

referência nos moldes linguísticos definidos pelo padrão 

da língua nacional. 

O corpus de análise será composto pelos registros 

escritos e orais produzidos por duas crianças que 

compunham um dos grupos da primeira pesquisa. É 

importante ressaltar que, em um primeiro momento, houve 

o ditado de palavras com registros individuais e, em um 

segundo momento, a reflexão entre pares sobre as formas 

pelas quais tais palavras deveriam ser escritas2.  Essas 

crianças participaram da atividade em um mesmo momento, 

porém colocadas em mesas separadas, e receberam as 

mesmas orientações dirigidas às outras crianças, de forma 

que ambas não deveriam se comunicar durante o ditado. 

Mas um fato surpreendente aconteceu. Após o ditado, as 

crianças começaram a discutir entre si sobre como a palavra 

 

 

 

FIGURA 1: Escritas Infantis 

 

 

 

Ditado de Palavras – 

Criança 2, 7 anos. 

foi escrita e o modo como pensaram no decorrer das 

produções feitas, tornando-se indiferentes às primeiras 

orientações dadas pela  pesquisadora. 

Diante de tal situação, a pesquisadora não produziu 

nenhuma intervenção, e permitiu-lhes que o diálogo 

transcorresse normalmente. Todavia, a pesquisadora 

procurou se colocar como observadora no jogo discursivo 

estabelecido entre as crianças, na tentativa de compreender 

o funcionamento de como cada uma delas demonstrava 

compreender a forma material escrita da língua portuguesa. 

Contudo, o objetivo principal dessa primeira 

sondagem foi diagnosticar as formas pelas quais as crianças 

percebiam o funcionamento da natureza alfabética do 

sistema de escrita. Mas, como nos afirma Payer (2003), é na 

memória discursiva do não-dizer que os sentidos aparecem 

e nos mostram seu funcionamento. 

Ao atentarmos sobre os relatos produzidos pelas 

crianças 1 e 2, observamos nesse jogo discursivo traços de 

uma   memória  de   língua   apagada,  com sentidos 

silenciados no transcorrer da história da colonização 

linguística brasileira. No fluxo dessa história, a discursividade 

produzida demonstra-nos o quanto a Outra língua se mostra 

presente nos espaços escolares, mais precisamente nos 

diálogos produzidos pelas crianças aprendizes da forma 

material escrita da língua portuguesa. 

Por um efeito de retorno, do interdiscurso, podemos 

assim nos situar no ponto de vista infantil e observar o modo 

pelo qual essa outra língua se manifesta e se permite dizer e 

contar nos jogos discursivos produzidos no ambiente escolar. 

 
[...] concepção de linguagem baseada nos princípios 

da Análise do Discurso, trabalhando-se com uma 

concepção não subjetivista da subjetividade, ou seja, 

uma concepção de sujeito enquanto posição-efeito 

de regularidades enunciativas, historicamente 

constituídas, e possuidor de um inconsciente 

(SERRANI-INFANTE, 1997, p. 65). 

Para essas crianças, as explicações sobre as formas 

como as palavras devessem ou não ser escritas baseavam-se 

 
 

 

2   A atividade de pesquisa  foi proposta a várias crianças de cinco e seis anos da Educação infantil e sete anos do Ensino Fundamental. Em       

um primeiro contato, foi explicado coletivamente às crianças o objetivo da pesquisa e como esta seria realizada, oferecendo-lhes a  

liberdade de adesão a este trabalho. As atividades com as crianças foram  feitas  em  momentos individuais  com a  pesquisadora, de  forma  

que cada criança foi estimulada a escrever palavras ditadas por esta. Após o registro, a criança  foi  estimulada a  verbalizar  sobre como  

pensou  ao produzir sua  escrita,  bem  como suas  idéias  sobre a forma  de funcionamento da escrita  da língua   portuguesa. 
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nos padrões linguísticos determinados pela gramática oficial 

da língua portuguesa, com seus modos de organização e 

funcionamento legitimados em todo território nacional. 

Modos esses que, sob o viés ideológico de manutenção 

da unidade nacional, tal injunção acentuou a manutenção 

das diferenças discursivas entre o quê e os modos (grifos 

nossos) como os brasileiros se identificassem nas práticas 

de linguagens oral/escrita nas diversas regiões do Estado 

brasileiro. Sobretudo, a injunção quanto aos modos de 

formulação e representação da escrita da língua portuguesa 

Quando a criança 2 diz “Não é CASADÔ, é 

CASADOR!”, percebemos que traços de memória 

discursiva de uma língua apagada na história da colonização 

linguística brasileira se apresentaram, de forma constitutiva, 

na reflexão sobre a forma correta de se registrar a palavra 

CAÇADOR conforme os padrões linguísticos fixados na 

língua nacional. O efeito de retorno nos é demonstrado na 

maneira como a criança 2 não admitiu a forma material da 

palavra “CASADÔ”, em detrimento do padrão ortográfico 

institucionalizado e já reconhecido por ela - “CASADOR”. 

nos diferentes espaços  institucionais.    

 

OUTRA LÍNGUA NO DIZER INFANTIL? A TENSÃO 

ENTRE O MESMO EO DIFERENTE... 

 
Por meio da análise discursiva dos jogos linguístico- 

discursivos apresentados nos diálogos produzidos entre 

as crianças 1 e 2, perceberemos como acontecem os 

processos identificatórios dos sujeitos aprendizes com a 

forma material escrita da língua portuguesa, bem como os 

modos pelos quais a escola e seus sujeitos interagem e 

significam o processo ensino-aprendizagem da língua 

portuguesa no período da alfabetização. 

É no processo educativo que a escola modela e fixa 

os modos pelos quais os sujeitos devam se inscrever na 

língua portuguesa e, consequentemente, as formas de 

constituição e de identificação desses sujeitos aprendizes 

na relação com a língua que o representa juridicamente, em 

uma permanente tensão entre a língua materna e a língua 

nacional (PAYER, 2007a, 2007b; CELADA, 2002, 2006; 

MARIANI, 2004; GALLO, 1992). 

Os jogos discursivos instaurados pelas duas crianças 

vêm nos demonstrar um efeito de estranhamento3 no 

momento em que elas se detiveram sobre as materialidades 

linguísticas das palavras registradas sob a égide dos 

padrões ortográficos estabelecidos no idioma nacional: 

 
1- Caçador: 

 

[Criança 2]- "Porque o R tem que ficar no final. Não é 

CASADÔ, é CASADOR!" 

 
[Criança 1] "Senão fica CASADO" (s com som de z). 

 

“É no processo educativo que a escola 

modela e fixa os modos pelos quais os 

sujeitos devam se inscrever na Língua 

Portuguesa e, consequentemente, as 

formas de constituição e de identificação 

desses sujeitos aprendizes na relação com a 

língua que o representa juridicamente, 

numa permanente tensão entre a Língua 

Materna e a Língua Nacional.” 
 

 
O modo como a criança 2 negou a forma material da 

palavra ”CASADÔ” nos remete ao fenômeno lingüístico- 

discursivo que se produziu a partir do processo de 

silenciamento das diferentes práticas de linguagem 

estabelecidas na colonização linguística do povo brasileiro, 

por serem elas consideradas elementos estranhos à legalidade 

e legitimidade jurídica da língua nacional. 

 
Não levar em conta, por exemplo, que temos duas 

formas de oralidade derivadas de duas histórias dife- 

rentes faz com que se queira fazer o aluno passar, 

com violência, de uma oralidade que faz parte da his- 

tória de sua língua para uma escrita que tem uma 

oralidade que corresponde a "outra" história. Isto é 

impossível. E o resultado não é o fracasso, mas a 

inconsistência histórica, resistência ao que não faz 

sentido (ORLANDI, 2002, p. 28). 

 
Este imaginário nacional de unidade lingüística influ- 

enciou nas formas de identificação dos brasileiros com a pró- 

pria língua, a estender-se em outro processode silenciamento, 

 
 

3   O estranho é aquela categoria que, segundo Sigmund Freud (1996), estabeleceu como assustador e que remete ao que é conhecido, de velho,     

e há muito familiar.  Ou  seja, não  é nada  novo ou alheio, porém algo familiar e há muito  estabelecido  na mente do sujeito  e que  somente  

se alienou  em decorrência  de  um processo de repressão,  de forma  que deveria  ter permanecido     oculto. 
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caracterizado de modo constitutivo (grifos nossos): as lín- 

guas silenciadas influenciam, de forma significativa, na cons- 

tituição dos sujeitos de linguagem, de forma a produzir senti- 

dos ao se reapresentarem, num efeito de retorno, como tra- 

ços de memória de língua apagada nos dizeres infantis sobre 

as diferenças de materialidade entre a língua que falam e a 

língua que representam na escrita: “Porque o R tem que ficar 

no final. Não é CASADÔ, é CASADOR!”. 

O fato de T. não conseguir explicar o motivo pelo 

qual a palavra "CASADÔ" não devesse ser assim re- 

presentada já demonstra sua percepção de lugares e 

modos de funcionamentos diversos entre a língua que 

o constituiu4  a língua materna e a língua escrita, confor- 

me os padrões lingüístico-discursivos da língua nacio- 

nal que a escola conserva e a reproduz como 

modeladora e normativa. 

Mesmo a reflexão da criança 2 ter se voltado para 

a questão da marca linguística da omissão da letra R em 

final de sílaba, tão presente em certos falares do povo 

brasileiro, a criança 1 mudou seu enfoque de análise, 

com observações sobre as mudanças de significados que 

uma palavra sofre, em função das relações contextuais 

existentes no emprego das letras Z e S na palavra 

CAÇADOR. Percebemos, assim, que a Criança 2 

acreditava que a palavra CAÇADOR devesse ser re- 

presentada na forma material escrita com a letra S (som 

de Ç), a fim de que seu sentido fosse preservado: “Se- 

não fica CASADO” (s com som de z). 

 

 

“Quando a criança 2 diz ‘Não é 

CASADÔ, é CASADOR!’, percebemos que 

traços de memória discursiva de uma língua 

apagada na história da colonização linguística 

brasileira se apresentou, de forma 

constitutiva, na reflexão sobre a forma 

correta de se registrar a palavra CAÇADOR 

conforme os padrões linguísticos 

fixados na língua nacional.” 

Conforme nos aponta Payer (2007a, p. 339), podemos 

observar a presença de: 

 
[...] certos fenômenos lingüístico-discursivos que in- 

dicam o funcionamento atual no discurso e, portanto, 

no sujeito de linguagem, de um batimento entre as 

línguas encontradas na história dessa população. 

 
Batimento esse que se torna embaraçoso para as cri- 

anças que se encontram em processo de aprendizagem da 

forma material escrita da língua portuguesa, nos padrões 

linguísticos determinados pela língua nacional. A reação 

demonstrada pela criança 1 diante da formulação produzi- 

da pela criança 2 nos sugere que a primeira tenha se colo- 

cado na posição de regulador (CELADA, 2002) da forma 

como a língua devesse ser representada na escrita. 

Ou seja, o fato de a criança 1 simplesmente não 

ater-se sobre a questão das diferenças linguístico- 

discursivas da forma material oral para com a forma 

material escrita Oralidade com Escrita, nos permite 

hipotetizar, ainda, que ela assumiu como própria a fun- 

ção reguladora da escola, não permitindo que tal refle- 

xão desse ali prosseguimento. 

Podemos observar mais claramente essa função 

reguladora assumida pelas crianças 1 e 2 no decorrer do 

diálogo produzido a seguir: 

 
[Criança 2] “É porque a gente fala PENTI, mas a 

gente escreve PENTE. É que nem bicicleta em in- 

glês. A gente fala BAIKE, mas escreve BIKE”. 

 
[Criança 1]- “Eu acho que a gente escreve diferen- 

te do jeito que fala.” 

 
[Criança 2] “Algumas coisas a gente escreve dife- 

rente do jeito que fala. É igual PENTE. A gente fala 

PENTI, mas escreve PENTE.” 

 
[Criança 1]- “É que nem esse daqui, oh! SANGUI 

tem o U no meio. A gente fala SANGUI... Escrever 

SANGUE, PENTE é certo. Mas falar assim é 

errado!” 
 

 

 
 

4 Serrani-Infanti (1997,  p.  67-68) retrata  a língua  materna não apenas como  aquela  falada  pela  mãe,  mas  a  que "para  cada um  constitui-  

se como a língua estruturante simbólica fundamental que o faz sujeito". Celada (2002) a retrata, por sua vez, como "o real da língua, 

atravessado pelo real da história". Payer (2007b, p. 342) retoma Serrani  (1997)  e Authier-Revuz  (1998),  definindo  a  língua  materna 

como a língua empírica falada pela mãe e que possui uma função estruturante fundamental no sujeito nas práticas de linguagem. 
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A questão do certo e do errado (grifos nosso) apre- 

sentado pelas crianças remete-nos, novamente, às memó- 

rias discursivas que se produziram na história das diferen- 

tes políticas linguísticas estabelecidas na constituição his- 

tórica do Brasil (DIAS, 2001) pela interdição de se praticar 

as outras línguas existentes no interior do país, em função 

da legitimação da língua nacional, bem como dos lugares 

distintos em que se encontravam essas diferentes línguas: 

a materna e a nacional. 

As marcas linguísticas apresentadas nessa forma- 

ção discursiva nos revelam que o ideário de unidade 

linguística preconizada pelo Estado Nacional (GADET; 

HAK, 1997; GADET; PÊCHEUX, 2004; PAYER, 2006) con- 

tinua vigente nos espaços institucionais escolares a deter- 

minar, a partir dessa formação imaginária, a forma pela qual 

a escola deva organizar o ensino da língua portuguesa, 

"pelos efeitos de memória ligados a essa história" (PAYER, 

2007b, p. 117). Assim, deparamo-nos com os modos pelos 

quais os sujeitos de linguagem lidam com duas naturezas e 

materialidades discursivas diferentes em um mesmo espa- 

ço, em um processo de tensão entre as materialidades 

linguísticas recorrentes da língua materna com aquelas da 

língua nacional. Como bem afirma Auroux (1992, p. 14): 

 
Não há nenhuma razão para que saberes situados 

diferentemente no espaço-tempo sejam organiza- 

dos do mesmo modo, selecionem os mesmos fe- 

nômenos ou os mesmos traços dos fenômenos, 

assim como línguas diferentes, inseridas em prá- 

ticas sociais diferentes, não são os mesmos fenô- 

menos. É o reconhecimento deste fato que consti- 

tui nossa posição resolutamente historicista, ao 

mesmo tempo em que fornece o interesse 

heurístico de todo o trabalho histórico. 

 

O modo como as crianças se preocuparam em como 

as palavras devessem ser escritas evidenciou as marcas de 

tensão das  diversidades linguísticas presentes na  língua 

 

 

Constatamos, assim, que as crianças perceberam as 

diferenças das marcas linguísticas presentes na oralidade 

e na escrita, bem como a forma material que deveria perma- 

necer em seus registros. Nesse momento presenciamos, 

mais uma vez, a determinação constitutiva das formações 

discursivo-ideológicas nos processos identificatórios de 

aprendizagem da forma material escrita da língua portu- 

guesa. Conforme Pêcheux (GADET; HAK, 1997, p. 166): 

 
[...] a espécie discursiva pertence, se assim pensar- 

mos, ao gênero ideológico, o que é o mesmo que 

dizer que as formações ideológicas de que acabamos 

de falar "comportam necessariamente, como um dos 

seus componentes, uma ou várias formações 

discursivas interligadas que determinam o que pode 

e deve ser dito [...] a partir de uma posição dada 

numa conjuntura dada. 

 
Formação ideológica esta que, no ambiente escolar, 

atinge e constitui o sujeito aprendiz em seu processo de 

identificação com a forma material escrita da língua portu- 

guesa. Dito de outro modo, a relação da criança com a 

escrita da língua portuguesa, na fase inicial de escolarização, 

está determinada historicamente pelo processo político e 

ideológico de legitimação da escrita na história da coloni- 

zação linguística no Brasil. 

Pelo fato de a oralidade não ter se legitimado como uma 

das formas de representação oficial da língua nacional, esta 

assumiu uma forma inacabada e de múltiplos sentidos 

(GALLO, 1992, 1996, apud GUIMARÃES; ORLANDI, 1996). 

Assim, toda e qualquer forma de organização educativa 

estabelecida nesse processo histórico deverá garantir que a 

criança/sujeito se inscreva na/pela língua portuguesa, como 

norma linguística a ser seguida, a fim de que o efeito ideoló- 

gico de sentido único, desambiguizado via normatização, seja 

estabelecido. Conforme Gallo (1992, p. 51), “a legitimidade da 

Norma é um efeito ideológico, efeito este que concorre para a 

produção de um sentido único”. 

falada e na língua escrita, bem como a certeza de qual delas    

deveria prevalecer no registro produzido: 

 

[Criança 1]: “Eu acho que a gente escreve diferente 

do jeito que fala.” 

 
[Criança 2]: “Algumas coisas a gente escreve diferente 

do jeito que fala. É igual PENTE. Agente fala PENTI, 

mas escreve PENTE.” 

“Dito de outro modo, a relação da criança com 

a escrita da Língua Portuguesa, na fase inicial 

de escolarização, está determinada 

historicamente pelo processo político e 

ideológico de legitimação da escrita na história 

da colonização linguística no Brasil.” 
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O efeito desse processo ideológico no ensino e apren- 

dizagem da língua será a determinação do que seja certo ou 

errado nas formulações escritas produzidas pelas crianças 

aprendizes. Os erros (grifo nosso) que essas crianças disse- 

ram não poder cometer refletem o efeito de sentido de interdi- 

ção das línguas silenciadas e apagadas na história da forma- 

ção do Estado Nacional brasileiro, bem como do processo 

histórico de oficialização e legitimação da língua portuguesa. 

As diferenças linguísticas entre fala e escrita, bem como os 

erros que disseram não poder cometer no campo da oralidade, 

em “A gente fala SANGUI... Escrever SANGUE, PENTE é 

certo. Mas falar assim é errado!”, são traços de uma memó- 

ria histórica, que retornam e produzem novos efeitos de sen- 

tido para a criança que está em processo de inscrição da 

língua nacional. 

Esses efeitos são significativos para as crianças que se 

encontram em processo de aprendizagem da forma material 

escrita. Isto porque percebem o funcionamento discursivo- 

ideológico produzido no ambiente escolar: nele, erros 

linguísticos não devem ser cometidos e, por isso, devem to- 

mar o cuidado necessário para que as normas linguísticas 

prescritas na Gramática da língua nacional sejam respeitadas 

em quaisquer situações de prática linguístico-discursiva 

vivenciada tanto na fala como na escrita; dentro ou fora do 

âmbito escolar. Consequentemente, a necessidade de uma 

vigilância permanente da instituição escolar quanto às práti- 

cas de escritas escolares, como garantia e manutenção da 

escrita  correta,  ou  como  mesmo  dizem as crianças: 

 
[Criança 1]: “O dicionário...” 

 

[Criança 2]: “Ele conta pra gente o jeito que escreve 

certo e o que significa aquela palavra.” 

 
[ Criança 1]: “Ele foi feito pra gente saber escrever as 

coisas.” 

 
O fato de a criança não poder representar 

linguisticamente os padrões linguísticos da fala - aqui referi- 

dos aos padrões dialetais -, tais desvios (grifo nosso) são per- 

cebidos como um erro, um desvio do sistema   linguístico 

legitimado. A criança sabe, mesmo que de forma incons- 

ciente5, que a língua que está aprendendo na escola  

não é a mesma utilizada nas práticas discursivas de sua 

comunidade social. Quando houve a admissão da cri- 

ança 1 de que aquilo que ela escreve não corresponde 

exatamente ao que fala e como fala - “Eu acho que a 

gente escreve diferente do jeito que fala” -, tal é o 

efeito discursivo que a faz evocar, de modo constitutivo, 

os traços linguísticos próprios da língua materna, que 

nos apresenta ser eles constitutivos no sujeito, de for- 

ma a interferir em todo o processo de identificação e de 

inscrição na língua nacional, nas mais diferentes práti- 

cas de linguagem. 

 
[...] não se entende língua enquanto código (códi- 

gos são explícitos), mas enquanto estrutura ver- bal 

simbólica, cujas marcas formais ganham senti- do 

ao se realizarem em processos discursivos, his- 

toricamente determinados, e determinantes na 

constituição do sujeito (SERRANI-INFANTE, 

1997, p. 68). 

Embora a autora (SERRANI-INFANTE, 1997) retrate 

os processos identificatórios na aprendizagem de uma se- 

gunda língua, percebemos que essas crianças estão apren- 

dendo os modos de funcionamento e uso da forma materi- 

al escrita nos moldes da língua nacional. Nesse processo, 

é solicitada às crianças uma relação com o saber sobre a 

língua, conforme as regras linguísticas e regularidades 

enunciativas legitimadas. E nessa relação há o 

envolvimento com o próprio corpo6 - na emissão e pro- 

núncia de sons, entonações e ritmos distantes de univer- 

so linguageiros utilizados pelas crianças nas mais diver- 

sas comunidades de convivência social - e com elas mes- 

mas, onde o jogo enunciativo é estabelecido na afirmação 

do “sujeito que se autoriza a falar em primeira pessoa” 

(SERRANI-INFANTE, 1997, p. 67). Em situação 

semelhante, os mesmos processos identificatórios ocorrem 

na aprendizagem da forma material escrita da língua 

portuguesa na alfabetização, com implicações, tanto para 

a constituição do sujeito-aprendiz, quanto para sua 

representação en- quanto dono de seu dizer nessa língua 

(idem). Como bem dizem as crianças: 

 
 

5 
Cf. Serrani-Infanti (1997, p. 74) o conceito de inconsciente está atrelado ao estudo freudiano, aqui retomado pela AD,  quanto aos  

processos identificatórios do sujeito e a língua, numa imbricação inconsciente entre sujeito e objeto, ou  seja,  a  própria  representação  

psíquica inconsciente desse outro. Na perspectiva Lacaniana, ocorre uma distinção entre identificação e identidade: a  primeira  enquanto  

marca simbólica  que  referencia  o dizer, enquanto  a segunda, como a  representação do    ser. 
6   

A  palavra  "corpo"  está  aqui  representada  como  o  "suporte  da  subjetividade,  que é  predominantemente inconsciente" (SERRANI- 

INFANTI,  1997,  p. 67). 
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[Criança 2]: “Algumas coisas a gente escreve di- 

ferente do jeito que fala. É igual PENTE. A gente 

fala PENTI, mas escreve PENTE.” 

 
[Criança 1]: “É que nem esse daqui, oh! SANGUI 

tem o U no meio. A gente fala SANGUI... Escrever 

SANGUE, PENTE é certo. Mas falar assim é 

errado!” 

 
Machucado... Eu não vi ainda a palavra certinha! 

 

[Criança 1]: “Com X. Poderia ser com S no lugar 

do C!” 

 
[Criança 2]: “Eu acho que o meu tá certo, porque 

eu escrevi do meu jeito. Eu não vi ainda a palavra 

certinha!” 

 
Ao nos colocarmos sob os olhares do pensar in- 

fantil nos modos de funcionamento da forma material 

escrita da língua portuguesa, observamos os aspectos 

simbólicos envolvidos nos processos identificatórios das 

crianças aprendizes sobre a língua no processo de 

alfabetização, nos períodos iniciais da escolarização. 

Língua materna e língua nacional, em suas dife- 

rentes materialidades discursivas, apresentaram-se sob 

uma tensa relação nas conversas infantis, em que retra- 

tou a presença dos modos de funcionamento de uma 

memória histórica e ideológica da língua e suas formas 

de representação no espaço  escolar. 

 

 
“O fato da criança não poder representar 

linguisticamente os padrões lingüísticos da 

fala - aqui referidos aos padrões dialetais -, 

tais ‘desvios’ são percebidos como um erro, 

um desvio do sistema lingüístico legitimado.” 

 

 
Sabemos que a língua portuguesa é a língua que 

representa juridicamente o Estado brasileiro em um pro- 

cesso imaginário de constituição de unidade linguística 

de seu povo.  Contudo, constatamos que línguas 

 

 
 

“[...] o fato da escola desconsiderar que 

outras línguas já constituem as crianças na 

circularidade da história, é evidência da 

continuidade do processo de silenciamento  

da própria identidade linguística do 

brasileiro, bem como a própria negação do 

processo de inscrição da criança nos padrões 

linguísticos legitimados da Língua Nacional.” 
 

outras continuam a se apresentar constitutivamente no 

dizer infantil, nos momentos de compreensão do funci- 

onamento dos padrões gramatizados da língua nacio- 

nal. Será nesse processo dicotômico - língua materna X 

língua nacional - que a criança se inscreverá no univer- 

so linguístico, em uma inter-relação histórica com a lin- 

guagem em movimento, em deslocamento e em funcio- 

namento. Será nele que o real se mostrará e se 

entrecruzará no funcionamento do padrão linguístico 

vigente. 

Nesse caso, há de se observar que as práticas 

educativas escolares devam considerar o processo his- 

tórico de constituição e de identificação dos sujeitos 

aprendizes na forma material escrita da língua portu- 

guesa institucionalizada. Conforme nos alerta Orlandi 

(1988, p. 28), "aquilo que não faz sentido na história do 

sujeito ou na história da língua para o sujeito não 

'cola', não 'adere'." 

Se desejarmos a inscrição da criança aprendiz nos 

padrões normativos da língua portuguesa, será de fun- 

damental importância que a escola considere que aqui- 

lo que "não faz sentido para o sujeito não faz sentido 

em sua história" (ORLANDI, 1988, p. 28), ou seja, o fato 

de a escola desconsiderar que outras línguas já consti- 

tuem as crianças na circularidade da história é evidên- 

cia da continuidade do processo de silenciamento da 

própria identidade linguística do brasileiro, bem como a 

própria negação do processo de inscrição da criança 

nos padrões linguísticos legitimados da língua nacio- 

nal. E isso significa impedir que as crianças se colo- 

quem donas de seus dizeres, de se fazerem dizer, mesmo 

que ainda não saibam a palavra certinha... 
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RESUMO 

 

 
Este artigo apresenta um estudo de padrões para representação de modelos de processo para desenvolvimento e 

aplicações de metodologias que visam generalizar e integrar técnicas de elaboração, análise, execução e gestão 

automatizada de modelos de processos de negócio. Modelos esses utilizados para a realização de estudos e a construção 

de serviços automáticos para uma ampla e importante classe de sistemas. O objetivo principal do trabalho é apresentar 

a integração entre sistemas de modelagem de processos de negócio com sistemas de gerência de projetos na Web. 

Dentre diversos padrões relacionados com a gestão de processos, o XPDL destaca-se pela característica de integração 

entre ferramentas. Para a integração entre ferramentas e como demonstrado neste trabalho, faz-se necessária a 

implementação de um módulo no ambiente de gerenciamento de projeto dotProject, utilizando o XPDL como interface 

de comunicação com ferramentas de modelagem de processos. 

 

Palavras-chave: Gerência de projetos. DotProjec. Processos de negócio. XML Process Definition Language (XPDL). 

Integração entre sistemas. 
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ABSTRACT 

 

 
This work surveys a diversity of process model representation forms that are used for the development and the 

application of methodologies and their supporting tools aiming at the building, the analysis, the automatic execution 

and the management of business process models. These models are used for conducting studies and building automatic 

services to support a large and important class of normal business operations. The main objective of this work is to 

show the parallels between these techniques with those used for project management and to contribute to the 

implementation of an integrated approach, which makes use of business process modeling techniques for the design 

and development of project management Web environments. In a number of diverse standards related with processes 

management, the XPDL stands out due to the characteristic of tool integration. For the tool integration it is necessary, 

as demonstrated in this work, the implementation of a module in the dotProject project management environment, using 

the XPDL as communication interface with modeling processes tools. 

 

Keywords: Project management. DotProject. Business process. XML Process definition language (XPDL). Systems 

integration. 
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INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, as organizações são desafiadas a me- 

lhorar sua eficiência e responder contínua e rapidamente 

às mudanças em seu ambiente. Entre os desafios que se 

apresentam a estas estão novas oportunidades de negó- 

cio, ameaças da competição e elevadas expectativas do 

cliente em relação aos produtos. Por isso, acredita-se que 

as organizações estão dispostas a investir na melhoria do 

fluxo de seus processos de uma maneira sistemática. Se- 

gundo a SDPS (2007), os métodos, técnicas e ferramentas 

para se fazer isso estão sendo agrupados sob uma nova 

denominação, de ciência e tecnologia de processos, com- 

preendendo a evolução e a aglutinação de técnicas e con- 

ceitos que já vêm sendo utilizados há mais de uma década, 

como os de Reengenharia de Processos (Business Process 

Re-engeneering) e Gerência de Processos de Negócios 

(Business Process Management). 

O crescimento da importância da ciência e da 

tecnologia de processos, aliado ao maior número de forne- 

cedores e maior complexidade das demandas de grandes 

clientes, impulsionou a criação de diversos padrões técni- 

cos para a indústria diretamente envolvida com os siste- 

mas objeto deste estudo. Esses padrões visam, sobretudo, 

normalizar as soluções desenvolvidas, contribuindo para 

a interoperabilidade e comunicação entre diferentes mode- 

los de processos e das plataformas nas quais eles são 

implementados. 

Os esforços realizados na atualidade por órgãos que 

padronizam definições de processo, como Business Process 

Management Initiative (BPMI) e Workflow Management 

Coalition (WfMC), concentram-se na necessidade de des- 

crever um modelo de processo de negócio em um formato 

padronizado e inteligível, tanto pelos analistas de proces- 

sos quanto pelos gerentes desses   sistemas. 

Esse objetivo, entretanto, não foi alcançado de ma- 

neira ampla por nenhuma especificação criada até agora, 

dada à complexidade da matéria. Além disso, o surgimento 

de diversas especificações, desenvolvidas por institutos e 

empresas diferentes, tem gerado uma grande confusão no 

mercado e dúvidas constantes sobre qual ou quais pa- 

drões adotar, e qual a aplicabilidade e uso de cada padrão 

(BORTOLINI, 2006). 

Com base na modelagem de processos utilizando 

Workflow e em sua representação gráfica mediante ferra 

 
mentas apropriadas, é possível elaborar modelos que re- 

presentem os processos de negócio (serviços realizados) 

de uma organização, de forma a melhorar a compreensão 

de suas características mais relevantes e implementar um 

ciclo de melhoria desses processos. 

Neste trabalho, é apresentado um estudo de padrões 

e a aplicação para a automatização de processos de negó- 

cio em ambientes de apoio à gerência de projetos na Web, 

visando à integração de técnicas de modelagem e à gestão 

de processos com ambientes de gerência de projetos. Para 

a realização da modelagem de processos de negócio foi 

utilizado um estudo de caso com a ferramenta Together 

Workflow Editor (TWE). 

Os modelos de processos de negócios representam 

a complexidade da estrutura dos componentes e a interação 

entre suas entidades participantes, descrevendo as opera- 

ções que ocorrem dentro das atividades que formam a rede 

de serviços realizados pela organização. Por isso, eles são 

utilizados na análise e na avaliação de estratégias diferen- 

ciadas para testes e melhorias das operações nela realiza- 

das. 

Essa abordagem, com base em processos, entretan- 

to, geralmente não é utilizada para a análise e o acompa- 

nhamento de projetos, visando ao cumprimento de prazos 

de execução, minimização dos custos de suas atividades, 

nem a melhoria da alocação de seus recursos. Isto, porém, 

é perfeitamente possível, e pode ser feito para a obtenção 

da maior produtividade desses processos, com base na 

diminuição da duração de seus subprocessos, que retra- 

tam etapas específicas de sua execução. 

As similaridades existentes entre as áreas de gestão 

de processos e gerência de projetos não são, geralmente, 

exploradas em profundidade por estudos de gerência e 

controle de projetos. Por esse motivo, o desenvolvimento 

e a aplicação dessas duas técnicas de estudos em diferen- 

tes classes de sistemas, bem como seus aplicativos de 

apoio, têm mantido grande independência de conceitos e 

quase nenhuma comunicação entre si, mesmo consideran- 

do-se os avanços mais recentes feitos nessas áreas. 

Para a aplicação de uma abordagem que integra a 

gestão de processos com gerência de projetos são neces- 

sárias ferramentas de modelagem, análise, descrição, do- 

cumentação e gerenciamento de processos utilizando a 

tecnologia de workflow, para que sejam possíveis o acom- 

panhamento e o monitoramento dinâmico de todas as ati- 
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vidades do projeto. 

Nem sempre os formatos de dados de entrada e saída 

são compatíveis entre as diversas ferramentas. Para a com- 

pleta integração de gestão de processos e gerência de pro- 

jetos, o desenvolvimento e a integração de ferramentas 

apropriadas é fundamental. 

Segundo WFMC (2005), uma variedade de diferen- 

tes mecanismos pode ser usada para transferir dados de 

definições de processos entre sistemas. 

Na atualidade, observa-se uma ascensão significati- 

va na quantidade de trabalhos que vem sendo desenvolvi- 

dos, nos quais esforços estão sendo empreendidos no 

estudo de padrões da tecnologia baseada em processos. 

Há, porém, um excesso de confusão sobre os padrões uti- 

lizados. Para melhor compreender o contexto em que esses 

padrões foram desenvolvidos e seu significado, serão de- 

talhados quatro desses padrões da tecnologia baseada em 

processos. 

cessos  de negócios. 

Esse esforço de trabalho deu origem, em 2002, ao 

BPML. Lançado com grande pompa e altos investimentos 

em marketing, o BPML contou, inicialmente, com o apoio 

de grandes empresas de tecnologia. 

A especificação BPML utiliza o padrão XML como 

mecanismo para descrever processos. 

O BPML foi criado para incorporar a tecnologia de 

WebServices na qual minúcias de cada tarefa do processo 

não interessavam para a especificação, e sim a troca de 

mensagens entre serviços na Web. Por esse motivo, con- 

ceitos de recursos alocados a tarefas não foram contem- 

plados, limitando assim a utilização dessa especificação. 

Todas as tarefas são serviços, e se o serviço vai alocar uma 

pessoa ou uma máquina para realizar a tarefa não é impor- 

tante para o BPML. 

Atualmente, o BPML não é mais atualizado devido à 

falta de casos de sucesso e pouca existência de ferramen- 

tas explorando a tecnologia. 

PADRÕES PARA REPRESENTAÇÃO DE MODELOS    

DE PROCESSO 
 
 

XML Process Definition Language (XPDL) 

 

Esse padrão encontra-se em sua versão 2.0 e é man- 

“Segundo Bortolini (2006), O XPDL possui 

alguns conceitos interessantes que as demais 

especificações ainda não exploraram ou 

preferiram não desenvolver.” 
tido pela WFMC. É atualmente o padrão de muitas ferra-    

mentas de modelagem de processos que possibilita a  co- 

municação entre diferentes sistemas. 

Segundo Bortolini (2006), o XPDL possui alguns con- 

ceitos interessantes que as demais especificações ainda 

não exploraram ou preferiram não desenvolver. Entre eles, 

destacam-se as idéias relacionadas a tarefas eminentemen- 

te humanas. Dada sua origem em Workflow e Gerenciamento 

Eletrônico de Documentos (GED). O XPDL provê formas 

concretas de especificar regras relacionadas ao envio de 

tarefas para participantes definidos. Contempla a análise 

da estrutura organizacional da empresa para determinar o 

ator de uma determinada tarefa. 

 
Business Process Modeling Language (BPML) 

 

Membros e dissidentes da WFMC uniram-se a uma 

nova instituição denominada Business Process 

Management Initiative (BPMI.org) com o objetivo de ge- 

rar uma nova e atualizada especificação para descrever pro- 

Business Process Execution Language (BPEL) 

 

Grandes empresas como Microsoft, IBM entre ou- 

tras uniram-se para propor um novo modelo denominado 

BPEL. Depois de concluído o modelo desse padrão, o con- 

trole foi repassado para uma organização internacional 

denominada Oasis. 

BPEL é "uma linguagem de execução" projetada para 

fornecer uma definição de regras de processo de negócio e 

criada a partir da especificação de WebServices. 

Segundo Bortoline (2006), o BPEL éuma especificação 

em formato XML para definir e executar as regras de negó- 

cio de um processo. Ao contrário do XPDL, o BPELé total- 

mente compatível e criado a partir da especificação de 

WebServices, consistindo em um sistema de orquestração 

de uma rede de serviços na Web. O sistema incluiu uma 

ferramenta de modelagem, execução e monitoramento de 

processos  de negócios. 
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Como ponto essencialmente negativo, está também a 

pequena aplicação prática. Poucas organizações têm, hoje, 

uma infraestrutura de serviços capaz de suportar uma arqui- 

tetura BPEL em toda sua plenitude. O BPEL não possui uma 

diferenciação para tarefas humanas (o que é plenamente ex- 

plicável pelo paradigma que adota, mas um ponto que torna 

sua utilização ainda mais complexa). 

Atualmente, a utilização do BPEL passa por dois 

paradigmas: o das empresas que consideram o BPEL uma 

linguagem de programação e execução de processos e o das 

que consideram o BPEL uma interface de comunicação e im- 

portação/exportação de regras de processos. 

 
Business Process Management Notation (BPMN) 

 

BPMN é uma notação gráfica que descreve o fluxo 

do início ao fim das etapas das atividades de um processo 

de negócio. Essa notação fornece recursos para modelar 

as sequências das atividades e da troca de mensagens 

entre participantes (recursos) do processo, relacionando- 

as entre si. 

visual para criar, controlar e rever definições de processos. 

Ela utiliza o padrão BPMN e permite que usuários criem 

rapidamente definições de processo de negócio e os armaze- 

nem. Uma vez que a definição do processo foi validada, ela 

poderá ser importada ou referenciada em novos processos, 

encurtando tempo e esforço necessários para se definir ou- 

tro processo de negócio. 

A ferramenta TWE, além de realizar a representação 

gráfica da definição de processo, utiliza o padrão XPDL para 

importação/exportação dos modelos de processos de negó- 

cio, possibilitando a integração com outras ferramentas. 

Uma outra ferramenta utilizada no estudo de caso foi o 

dotProject, que é um ambiente de gerenciamento de projetos 

na Web. Para permitir a gerência de projetos, o dotProject 

oferece, dentre as diversas funcionalidades, recursos bási- 

cos para criação de projetos (que são vinculados à organiza- 

ções), criação de tarefas (que comporão os projetos) e cria- 

ção de recursos (que serão vinculados às tarefas). Atualmen- 

te, o dotProject é controlado, mantido, desenvolvido e apoi- 

ado por um grupo de voluntários e os próprios usuários 

(DOTPROJECT, 2007). 

Seu objetivo é prover uma interface simples e pode-    

rosa que possa ser tanto utilizada por analistas de negóci- 

os quanto por analistas de  sistemas. 

O BPMN é sustentado e definido pela    BPMI.org. 

“TWE é uma ferramenta visual para criar, 
controlar e rever definições de processos.” 

Com a perda da especificação BPML, o BPMN tornou-se    

o único  ponto de  sustentação  dessa entidade,   recente- 

mente integrada  à  Object  Management Group  (OMG). 

Na prática, o BPMN consiste em uma série de pa- 

drões de representação gráfica e de lógica no desenho de 

processos. Já existem diversas ferramentas de desenhos 

de fluxos que incorporaram o padrão BPMN e, devido a 

sua simplicidade, ele tem todas as condições de, no futu- 

ro, ser utilizado pelos usuários finais (BORTOLINI, 2006). 

 
A APLICAÇÃO DE PADRÕES POR MEIO DE UM 

ESTUDO DE CASO 

 
Neste trabalho foi realizado um estudo de caso de- 

monstrando a funcionalidade dos padrões para a integração 

entre ferramentas. 

 
Ferramentas utilizadas no estudo de caso 

 

Segundo Together (2006), TWE é uma   ferramenta 

A integração entre as ferramentas 

 

Para a realização da integração entre as ferramentas, foi 

necessário, inicialmente, fazer o mapeamento dos conceitos 

entre as diferentes tecnologias empregadas. O mapeamento 

realizado abrangeu os conceitos de atividades, recursos e 

caminhos, conforme apresentado na Figura 1. 

 
 

 

FIGURA 1 - Mapeamento dos conceitos entre as tecnologias 

TWE XPDL dotProject 

Activity Activities/Activity Tasks 

Participant Partcipant/Perform User Task 

Transition Transition Dependencies 
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Por meio de ferramentas de workflow pode-se reali- 

zar a modelagem de projetos na forma de processos de 

negócio, nos quais as atividades são interligadas entre si 

mediante conectores e recursos alocados a estas. 

 

 

“A ferramenta TWE, além de realizar a 

representação gráfica da definição de 

processo, utiliza o padrão XPDL para 

importação/exportação dos modelos de 

processos de negócio, possibilitando a 

integração com outras ferramentas.” 

O aplicativo foi desenvolvido tomando como base 

o padrão XPDL e como demonstrado em (MAGALHÃES 

et al., 2007). Ele realiza a integração entre ferramentas 

de modelagem de processos de negócio que utilizam o 

padrão XPDL com o ambiente dotProject. 

Para exemplificação da integração foi utilizado um 

processo de negócio de manutenção de aeronaves, em 

que as tarefas a serem realizadas foram modeladas na 

ferramenta TWE, como mostrado na Figura 2. As ativi- 

dades de manutenção modeladas não são para um tipo 

específico de aeronave. Foi utilizado um modelo gené- 

rico de inspeção composta de atividades abrangentes. 

Em trabalho realizado por Magalhães, Marcondes 

   e Kienbaum (2007), após a modelagem do processo na 

ferramenta TWE e sua exportação para o padrão XPDL, 

Como o ambiente de gerência de projetos 

dotProject possui similaridades com processos de 

workflow, conceitos como tarefas, dependências e 

alocação de usuários às tarefas, foram mapeados para o 

desenvolvimento de um aplicativo que permita um am- 

biente integrado. 

o modelo foi importado para o ambiente dotProject, por 

meio da implementação realizada no ambiente inte- 

grado. A Figura 3 demonstra a importação do modelo 

no ambiente dotProject. 

Após a importação no ambiente dotProject, o pro- 

cesso de manutenção de aeronaves pode ter seu início  e 

 

 
 

FIGURA 2 - Modelagem de um processo de manutenção de aeronaves 
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acompanhamento com suas respectivas tarefas e re- 

cursos alocados para sua realização. 

Este estudo de caso  demonstra que, mediante   a 

 
utilização de padrões de processo, pode-se realizar a 

comunicação de diferentes ferramentas de áreas distin- 

tas porém com conceitos comuns. 

 

 
 

FIGURA 3 - Modelo de inspeção de aeronaves importado na ambiente dotProject 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Os padrões demonstrados neste trabalho definem re- 

gras para a elaboração de modelos de processos nos quais 

fabricantes e desenvolvedores de software dessa classe de 

sistemas possam ter diretrizes e regras para a criação e elabo- 

ração de suas ferramentas. 

 
 

 

“Este estudo de caso demonstra que através 

da utilização de padrões de processo pode-se 

realizar a comunicação de diferentes 

ferramentas de áreas distintas porém com 

conceitos comuns.” 

Por meio de um estudo de padrões para representação    

de  modelos  de  processos de  negócio  e integração das 

metodologias e técnicas para a modelagem de processos de 

negócio de um lado e a gerência de projetos na Web, de outro 

lado, foi realizado um paralelo com analogias existentes nas 

duas técnicas e demonstrada a integração de ferramentas 

possibilitando a automatização de processos de negócio em 

ambientes colaborativos na Web de gerencia de projetos. O 

padrão XPDL foi escolhido para a integração neste trabalho 

pela capacidade de especificar regras relacionadas ao envio 

de tarefas para participantes definidos em um processo. Além 

desse fato, o XPDL vem sendo o padrão utilizado por ferra- 

mentas de modelagem de processos de negócio. A maior 

dificuldade encontrada neste trabalho foi o mapeamento dos 



Um estudo e a utilização de padrões para integração da tecnologia de processos... 

39 Revista Científica da FAI, Santa Rita do Sapucaí, MG, v. 9, n. 1, p. 32-39, 2009 

 

 

 

 

 
conceitosentreasdiferentesferramentasparaarealização da 

integração entre elas.  Como trabalhos futuros, o ambiente 

 
integradopoderá ser utilizado para realização de simulaçõesde 

processos de  negócio  para  previsão  de cenários futuros. 
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RESUMO 

 

 

O presente trabalho busca um maior entendimento dos conceitos e da natureza das atividades de inteligência competitiva 

(IC), identificando na literatura definições, modelos e estruturas que possam suportar o entendimento e a forma 

organizacional de IC. O estudo apresenta os conceitos clássicos de IC, discute os diferentes termos e definições 

adotados, apresenta os modelos teóricos propostos para o processo de IC e como as práticas de IC podem ser organizadas 

dentro das empresas. Finalmente, como uma contribuição adicional, são apresentados os resultados de duas pesquisas 

de campo realizadas por terceiros sobre o estado da arte da inteligência competitiva no mundo, que incluem empresas 

brasileiras. Como resultado final, espera-se que esse estudo contribua para um melhor entendimento do tema e para o 

alinhamento dos conceitos e práticas de IC no Brasil. 

 

Palavras-chave: Inteligência competitiva. Conceitos de inteligência. Ciclo de inteligência. Organização de inteligência. 

 

 

 
 

ABSTRACT 

 

 

This article seeks a better understanding of the concepts and the nature of the CI activities, identifying literature 

definitions, models and structures that can support the understanding and the organizational form of CI. The article 

presents the classical concepts of CI and discusses the different terms and definitions used. It presents the theoretical 

models proposed for the CI process and how CI practices could be organized within firms. In addition, two field surveys 

results, conducted by third parties, on the state of the art of competitive intelligence in the world that include Brazilian 

companies, are presented. As a final result, it is expected that this study could contribute to a better understanding of the 

topic, besides the concepts alignment and CI practice of CI in Brazil. 

 

Keywords: Competitive intelligence. Concepts of intelligence. Intelligence cycle. Intelligence organization. 
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INTRODUÇÃO 

 

A institucionalização das práticas de Inteligência 

Competitiva (IC) nas empresas é uma realidade que resulta 

da confluência de diferentes forças, tanto externas quanto 

internas. Ela desempenha um importante papel na vigilân- 

cia constante dos movimentos dos concorrentes e do mer- 

cado, das tendências tecnológicas e das demais variáveis 

ambientais relacionadas com os negócios atuais ou futu- 

ros das empresas, uma necessidade crescente em um mun- 

do de negócios globalizado e cada vez mais competitivo. 

Desde que Aguilar (1967, apud SUBRAMANIAN 

et al., 1993; CHOO, 2001) estabeleceu a importância do, por 

ele denominado, monitoramento ambiental (environmental 

scanning), estudos têm sido conduzidos, tanto para suge- 

rir modelos teóricos para essa atividade, como também para 

prover perspectivas periódicas do estado da arte dessas 

práticas ao redor do mundo (SUBRAMANIAN et al., 1993). 

Uma pesquisa realizada em 2005 pela Global 

Intelligence Alliance (GIA, 2005) aponta para um cresci- 

mento significativo das práticas de IC nas empresas brasi- 

leiras. O estudo teve como objetivo identificar as ativida- 

des de inteligência em 18 países - Brasil, Alemanha, Méxi- 

co, Holanda, Noruega, Suíça, Finlândia, Canadá e mais dez 

países da Ásia e Pacífico. Os resultados obtidos apontam 

o Brasil como o 3.º país em investimento nas práticas de IC 

dentre os dezoito  pesquisados. 

Por outro lado, o estudo da GIA também apontou 

para a existência de diferentes abordagens de IC, tanto no 

que diz respeito à adoção de terminologias, quanto para as 

questões relacionadas com as necessidades de informa- 

ção, os benefícios percebidos e a estrutura organizacional 

adotada (GIA, 2005). 

Considerando-se os fatos mencionados e, ainda, o 

interesse crescente pelo tema inteligência competitiva, o 

presente trabalho tem como objetivo buscar um maior en- 

tendimento dos conceitos e da natureza das atividades de 

IC, identificando-se na literatura definições, modelos e es- 

truturas que possam suportar o entendimento e a forma 

organizacional de IC. 

O estudo está organizado da seguinte forma: inici- 

almente são apresentados os conceitos clássicos de IC e 

os diferentes termos e definições adotados. Em seguida, 

são  apresentados  os  diferentes  modelos teóricos 

 

 
 

propostos para o processo de IC e como as práticas de IC 

podem ser organizadas dentro das empresas. Finalizando 

o trabalho, são apresentados os resultados de duas pes- 

quisas de campo realizadas por terceiros, sobre o estado 

da arte da inteligência competitiva no mundo, em cujas 

amostras estão incluídas empresas brasileiras. 

Como contribuição adicional, é sugerida a realiza- 

ção de uma pesquisa de dados primários com empresas 

brasileiras, sendo proposto o instrumento de coleta de 

dados correspondente. 

 

 

“Os resultados obtidos apontam o Brasil 

como o 3º país em investimento nas práticas 

de IC dentre os dezoito pesquisados.” 

 

 

CONCEITOS CLÁSSICOS DE INTELIGÊNCIA 

COMPETITIVA 

 
O conceito de inteligência surgiu como elemento es- 

sencial da administração estratégica e representa tanto o 

nome da atividade como o do produto resultante dessa 

atividade. O produto Inteligência resulta de um processo 

sistemático, legal e ético usado para coletar, analisar e dis- 

seminar informações do ambiente de negócios que servi- 

rão de apoio para a tomada de decisão e direcionar as es- 

tratégias e as operações de uma empresa (KAHANER, 1998; 

VEDDER;GUYNES, 2001). 

São muitas as definições adotadas para inteligência 

competitiva, mas a maioria delas segue a linha considerada 

clássica, originada da CIA1 e adotada pela maioria das em- 

presas e pesquisadores americanos, que a descreve como 

um processo informacional que tem como objetivo conhe- 

cer melhor o ambiente competitivo onde a empresa está 

inserida, conforme se constata nas definições apresenta- 

das a seguir. 

A inteligência competitiva, que conforme Santos 

(2004) deveria se chamar "inteligência para competir", cons- 

titui-se em um processo informacional pró-ativo, gerador 

de produtos capazes de subsidiar planejamentos estraté- 

gicos, de monitorar o desenvolvimento de estratégias e de 

facilitar o suporte aos tomadores de  decisão,  visando  à 

 
 

1   The  United  States  Central  Intelligence Agency. 
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competitividade dos mercados. Coelho et al. (2006, p. 12 ) 

afirmam que: 

 
Inteligência Competitiva é o processo sistemático de 

coleta, tratamento, análise e disseminação da infor- 

mação sobre atividades dos concorrentes, tecnologias 

e tendências gerais dos negócios, visando subsidiar a 

tomada de decisão e atingir as metas estratégicas da 

empresa. 

 

Na visão do marketing (KOTLER, 2000), o sistema de 

inteligência competitiva, também chamado de inteligência de 

marketing, é o responsável pela coleta, análise e distribuição 

de informações sobre os ambientes competitivo, tecnológico, 

econômico, social, cultural e político da empresa. Seu objeti- 

vo é melhorar a tomada de decisões estratégicas, avaliar as 

ações dos concorrentes e prever ameaças e oportunidades. 

Para Kotler (2000), um sistema de inteligência deve primeiro 

identificar os tipos vitais de informações competitivas e suas 

melhores fontes. A partir disso, o sistema deve, continua- 

mente, coletar informações de campo e de dados publicados. 

Em seguida, precisa avaliar a validade e a confiabilidade da 

informação, interpretá-la, organizá-la de forma apropriada e, 

para concluir, enviar as melhores informações para os diver- 

sos níveis decisórios da organização. 

 

“O conceito de inteligência surgiu como 

elemento essencial da administração 

estratégica e representa tanto o nome da 

atividade como o do produto resultante 

dessa atividade.” 
 

 

 
Para Gordon (2001), inteligência competitiva é o pro- 

cesso para obtenção e análise de informações publicamente 

disponíveis que possam contribuir para a consecução dos 

objetivos competitivos de uma empresa por meio da facilita- 

ção de outros processos, como aprendizagem e aperfeiçoa- 

mento organizacional, criação de diferenciação e administra- 

ção da concorrência. Na visão de Bernhartd (1994, p. 6) é: 

 
[...] um processo analítico que transforma dados desa- 

gregados sobre a concorrência, o mercado e o se tor, em 

conhecimento estratégico acionável sobre as compe- 

tências, intenções, desempenho e posição dos concor- 

rentes, sendo também o produto final desse processo. 

 

A inteligência competitiva também é entendida como 

sendo a aquisição e o uso de informação sobre eventos, 

tendências e relacionamentos no ambiente externo da or- 

ganização, para subsidiar o planejamento de suas ações 

futuras (AGUILAR,  1967  apud  CHOO,  2001; CHOO; 

AUSTER 1993 apud CHOO, 2001) e propiciar o entendi- 

mento das mudanças das forças externas de forma a de- 

senvolver respostas efetivas que garantam ou melhorem a 

posição da empresa no futuro (SUTTON, 1988 apud CHOO, 

2001), evitando surpresas, identificando ameaças e opor- 

tunidades, ganhando vantagem competitiva e melhorando 

o planejamento de curto e longo prazo (SUTTON, 1988 

apud CHOO, 2001). 

Fuld (1995) e a Society of Competitive Intelligence 

Professionals (SCIP, 2009) definem a inteligência com- 

petitiva como um programa sistemático e ético para co- 

leta, análise e gestão de qualquer dado, informação e 

conhecimento relacionado com o ambiente de negócios 

onde a empresa opera, que quando utilizado confere 

uma vantagem competitiva significativa ou suporta to- 

madas de decisão. 

No Brasil, a Associação Brasileira de Analistas de 

Inteligência Competitiva (ABRAIC, 2009) entende a ativi- 

dade de inteligência como um processo informacional pró- 

ativo e sistemático que visa identificar os atores e as for- 

ças que regem as atividades da organização, reduzir o risco 

e conduzir o tomador de decisão a melhor posicionar-se em 

seu ambiente, bem como proteger o conhecimento sensí- 

vel gerado. Por sua vez, a inteligência competitiva é en- 

tendida como a atividade de inteligência voltada para o 

mundo dos negócios, ou seja, para o ambiente compe- 

titivo, em que o objetivo principal é a manutenção ou 

desenvolvimento de vantagem competitiva em relação 

aos concorrentes. 

 
DIFERENTES TERMOS E DEFINIÇÕES PARA 

INTELIGÊNCIACOMPETITIVA 

 
Ao longo dos últimos anos, a atividade de IC tem 

sido também entendida e apresentada com diferentes abor- 

dagens e nomenclaturas, principalmente por pesquisado- 

res e profissionais europeus e  canadenses. 

Lesca (2003, apud ALMEIDAet al., 2005) apresenta o 

conceito de monitoramento estratégico antecipativo como 

um processo por meio do qual uma empresa ou indivíduo 
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busca e utiliza, de maneira voluntária e ativa, informações 

antecipativas relacionadas com mudanças passíveis de 

ocorrer no ambiente externo, de forma a poder reduzir os 

riscos e incertezas e/ou criar oportunidades de negócios. 

As informações originadas de um processo de 

monitoramento estratégico antecipativo dizem respeito 

ao futuro da empresa e a seu ambiente externo e podem ser 

apresentarem comportamentos semelhantes quando anali- 

sadas sob essas duas dimensões, as atividades de inteligên- 

cia do competidor e inteligência competitiva são, frequente- 

mente, estudadas como uma só. O mesmo acontece com a 

inteligência de negócios e o monitoramento ambiental, o que 

reduz a três atividades principais - inteligência competitiva 

(IC), inteligência de negócios (BI) e inteligência social. 

traduzidas como sinais de alerta precoce (ou sinais fracos)    

e informações de potencial. 

Na mesma linha de Lesca (2003 apud ALMEIDA et 

al., 2005), Choo (2001) defende que toda mudança ou de- 

senvolvimento no ambiente externo cria sinais e mensa- 

gens para os quais uma organização precisa estar atenta. 

Esses sinais podem ser difíceis de detectar e de analisar e, 

ainda, podem ser falsos. Nesse contexto, as organizações 

precisam ser capazes de selecionar, interpretar e analisar 

os sinais detectados, de forma a fazer sentido para seus 

objetivos e atividades. 

A partir dessas abordagens, o termo monitoramento 

ambiental (environmental scanning) surge, então, no lu- 

gar de inteligência competitiva, sendo definido como a 

aquisição e o uso de informação sobre eventos, tendênci- 

as e relacionamentos no ambiente externo à organização, 

usados para evitar surpresas, identificar ameaças e opor- 

tunidades, ganhar vantagem competitiva e melhorar o pla- 

nejamento de curto e longo prazo (LESCA, 2003 apud 

ALMEIDAet al. 2005;AGUILAR, 1967 apud CHOO, 2001; 

CHOO;AUSTER, 1993 apud CHOO, 2001; SUTTON, 1988 

apud CHOO, 2001). Ou, de forma mais simplificada, é o 

processo pelo qual uma organização coleta informações 

do ambiente que serão utilizadas em seu processo de ges- 

tão estratégica (SUBRAMANIAN et al., 1993). O ambien- 

te externo inclui todos os fatores externos à organização 

que podem afetar seu desempenho e, para facilitar o 

monitoramento, ele é dividido em setores como clientes, 

concorrentes, fornecedores, socioeconômico, tecnológico 

e governamental (JAUCH; GLUECK, 1988 apud CHOO, 

2001). 

Para Choo (2001) as diferentes terminologias repre- 

sentam diversidade de conceitos. Inteligência do compe- 

tidor, inteligência competitiva, inteligência de negócios, 

gerenciamento de problemas e inteligência social diferen- 

ciam-se entre si de acordo com o horizonte de tempo en- 

volvido e a amplitude e profundidade requeridas na busca 

de  informações, conforme ilustrado  na  Figura  1. Por 

“Ao longo dos últimos anos, a atividade de 

IC tem sido também entendida e 

apresentada com diferentes abordagens e 

nomenclaturas, principalmente por 

pesquisadores e profissionais europeus e 

canadenses.” 
 

 

 
D e acordo com essa abordagem ,a inteligência 

competitiva tem como objetivo principal predizer e en- 

tender os movimentos e respostas dos concorrentes 

em uma visão de curto prazo, baseando-se nas forças 

competitivas e nas estratégias competitivas genéricas 

definidas por Porter (1999). A inteligência de negócios 

amplia o domínio e o foco da inteligência competitiva, 

incluindo em sua busca outras variáveis ambientais 

além dos concorrentes e tendo uma visão de longo pra- 

zo alinhada com os objetivos estratégicos da organiza- 

ção (GILAD B.; GILAD T., 1988). Por sua vez, a inteli- 

gência social está relacionada com a capacidade com 

que uma sociedade, organização ou indivíduo explora, 

interpreta e cria conhecimento por meio de interações e 

redes sociais (CRONIN; DAVENPORT, 1993 apud 

CHOO, 2001). 

Outro termo também utilizado para descrever as 

atividades de inteligência é Business Intelligence ou 

BI, definido como o processo informacional com o qual 

as empresas monitoram prospectivamente seu ambien- 

te, com o objetivo de criar oportunidades e reduzir in- 

certezas (LESCA, 1994 apud BLANCO; LESCA, 1998), e 

que apresenta três fundamentos: é uma ferramenta de 

suporte à decisão estratégica, é focado na informação 

antecipativa (sinais fracos) e envolve um ciclo interativo 

de busca de informação e aprendizagem - alvo, busca, 

seleção, compartilhamento, exploração e ação 

(BLANCO; CARON-FASAN; LESCA, 2003). 
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Visões diferentes para o termo BI são apresentadas por 

Britt (2006) e Bose (2007), que afirmam que BI representa a 

 
inteligência interna sobre a própria organização, enquanto IC 

é a inteligência externa sobre ambiente e competidores. 

 
 

Longo 
 
 
 
 
 

Horizonte 

de Tempo 
 
 
 
 
 

 

Curto 
 

Estreito Escopo  de coleta de informações Alto 
 

FIGURA 1 - Formas de se buscar informações externas à organização 

FONTE: Choo (2001, p. 88). 

 
No entendimento da SCIP, o termo Business 

Intelligence (BI) é específico para representar soluções 

baseadas em tecnologia da informação para transfor- 

mar dados coletados em inteligência, ou seja, é um ter- 

mo adotado para a ferramenta de software utilizada em 

processos informacionais, sejam eles de inteligência 

competitiva ou de gestão do conhecimento, conhecida 

no passado como sistemas de informação gerencial ou 

executiva (SCIP, 2009). Já o termo Environmental 

Scanning é entendido pela mesma instituição como o 

monitoramento contínuo e profundo do ambiente de 

negócios com o objetivo principal de identificar as ame- 

aças e oportunidades ali existentes, resultantes de mu- 

danças ocorridas nesse ambiente (SCIP, 2009). 

 
O PROCESSO DE INTELIGÊNCIA COMPETITIVA 

 

De acordo com a Society of Competitive 

Intelligence Professionals (SCIP), um efetivo processo 

de inteligência competitiva acontece em um ciclo contí- 

nuo chamado de Ciclo de IC, a partir do qual a informa- 

ção é  buscada, coletada, analisada, transmitida    e 

disponibilizada como inteligência final para ser usada 

em processos de tomada de decisão. São cinco as fases 

que constituem o Ciclo de IC, conforme apresentado na 

Figura 2 a seguir (KAHANER, 1998; BOSE, 2007): (1) 

planejamento e direção; (2) coleta; (3) análise; (4) dis- 

seminação; e (5) feedback. 

Na primeira fase do ciclo - planejamento e direção, 

as necessidades de informação são definidas por meio 

de uma interação entre os analistas e os usuários do 

produto inteligência (BOSE, 2007). Essas necessidades 

podem ser traduzidas em tópicos-chave de inteligência 

(Key Intelligence Topics, KITs), consideradas as prin- 

cipais necessidades de inteligência da alta gerência e 

da organização, representando o primeiro passo no ci- 

clo de inteligência tradicional (HERRING, 1999; WEISS, 

2002). 

De acordo com Herring (1999), as necessidades de 

inteligência podem ser, em geral, enquadradas em três ca- 

tegorias funcionais, a saber: (1) KITs de decisões e ações 

estratégicas, voltadas para o desenvolvimento de planos 

estratégicos e estratégias; (2) tópicos de alerta antecipa- 

do,  incluindo iniciativas dos concorrentes,   surpresas 
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FIGURA 2 - Modelo Clássico do Ciclo da Inteligência 

Competitiva 

FONTE: Bose (2007, p. 513). 

 

 

tecnológicas e ações do governo; (3) descrição dos princi- 

pais atores, incluindo clientes, concorrentes, fornecedo- 

res, órgãos reguladores e parceiros potenciais. As três ca- 

tegorias de KITs não são mutuamente excludentes e, para 

diferentes tipos de KIT, existem diferentes tipos de opera- 

ção de inteligência. Ainda de acordo com Herring (1999), o 

processo de KIT pode ser realizado de dois modos distin- 

tos - modo responsivo e modo pró-ativo. No modo 

responsivo, a unidade de IC recebe as solicitações dos 

usuários e precisa estar preparada para atendê-las. No modo 

pró-ativo a área de IC toma iniciativa de entrevistar os ge- 

rentes para ajudá-los a identificar e definir suas necessida- 

des de informação. 

 
e atores principais - estão inter-relacionados, ou seja, ne- 

nhuma opera isolada da outra, conforme representado na 

Figura 3 a seguir. 
 

FIGURA 3 - Kits e estratégia 

FONTE: Mody (2005, p.  23). 

 
 

De acordo com Mody (2005), as principais KITs 

apontadas por programas de IC globais estão relaciona- 

das com governos, mercados e competidores estrangei- 

ros. De acordo com o autor, as prioridades de IC são dita- 

das pelo ambiente competitivo, pela percepção que os 

gerentes têm desse ambiente e pela estratégia da organi- 

zação. Muitos outros fatores podem também influenciar a 

definição das KITs, como: abrangência geográfica da or- 

ganização (nacional versus global), foco da área de IC (tá- 

tica ou estratégica), estratégia empresarial defensiva   ou 

   ofensiva, estágio no ciclo de vida dos produtos e  estágio 

“De acordo com a Society of Competitive 

Intelligence Professionals (SCIP), um efetivo 

processo de inteligência competitiva acontece 

em um ciclo contínuo chamado de Ciclo 

de IC, a partir do qual a informação é 

buscada, coletada, analisada, transmitida 

e disponibilizada como inteligência 

final para ser usada em processos 

de tomada de decisão.” 

 

 
Complementando o conceito apresentado por Herring 

(1999), Mody (2005) afirma que as três categorias de KITs por 

aquele definidas - decisão estratégica, alerta   antecipado 

de implementação da área de IC. 

A etapa de coleta envolve a identificação de todas 

as fontes potenciais de informação e a coleta, legal e ética, 

a partir das fontes disponíveis, seguindo-se da seleção e 

organização das informações coletadas (BOSE, 2007). Na 

fase de análise, considerada uma etapa crucial do ciclo, as 

informações coletadas são analisadas e transformadas em 

inteligência acionável que subsidiará planejamentos e de- 

cisões da organização (MILLER, 2001). Aetapa de disse- 

minação representa a entrega formal do resultado final da 

análise em um formato adequado aos usuários do produto 

(MILLER, 2001), incluindo normalmente relatórios, reuni- 

ões e painéis (BOSE, 2007). Finalmente, a etapa de feedback 

representa a avaliação do processo, ou seja, a mensuração 

do impacto da atividade de inteligência para os usuários 

do produto (BOSE, 2007). 

Planej. 
Direção 

Disseminação 
       Análise  

Feedback 

Coleta 
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Esse modelo clássico do Ciclo de Inteligência Com- 

petitiva apresenta, de acordo com McGonable (2007), três 

falhas fundamentais, a saber: (1) é baseado em um antigo 

modelo do governo americano, altamente burocrático; (2) 

foca, exclusivamente, o atendimento das necessidades de 

tomada de decisões estratégicas, não oferecendo suporte 

para a IC usada no nível tático ou técnico; (3) não atende 

às necessidades de profissionais que tanto provêm quanto 

usam a IC. 

 
Além do modelo clássico aqui apresentado, outras di- 

ferentes abordagens foram desenvolvidas para explicar o 

processo de inteligência competitiva e estão descritas a se- 

guir. 

Com base nos resultados de uma pesquisa qualitativa 

realizada com trinta e oito profissionais da área de Inteligên- 

cia Competitiva (IC), Jaworski et al. (2002) propuseram um 

novo modelo conceitual para explicar o processo de geração 

da IC nas organizações, representado na Figura 4 que segue. 

 
 

 

Variáveis que 

afetam a 

eficácia da IC 

Fases de 

geração da IC 

 

FIGURA 4 - Modelo para geração de inteligência competitiva 

FONTE: Jaworski, Macinnis e Kohli (2002, p. 283). 

 

De acordo com o modelo, o processo de geração da 

IC é constituído por três fases: organização, pesquisa e 

geração de sentido. A organização está relacionada com a 

estrutura e a estabilidade da IC; a pesquisa representa a 

obtenção de informações sobre a concorrência; a geração 

de sentido é a fase na qual o produto inteligência é o 

resultado da solução de um "quebra-cabeças" composto 

pelas informações coletadas na fase anterior de pesquisa 

e cuja eficácia está relacionada com a confiabilidade e a 

rapidez. Nesse modelo, o processo de geração de IC é 

afetado por quatro variáveis, quais sejam: cadeia de relaci- 

onamento, ambiente de negócios, ambiente de informação 

e  características do  analista (JAWORSKI  et al., 2002). 

Já o modelo desenvolvido por Choo (2001) baseia- 

se no conceito de monitoramento ambiental que, para o 

autor, inclui tanto a exposição involuntária quanto a pro- 

cura voluntária por informação e envolve três atividades 

principais - busca de informação externa, análise e inter- 

pretação dessa informação e uso da inteligência analisada 

na tomada de decisão estratégica (LESTER; WATERS, 

1989 apud CHOO, 2001). De acordo com esse modelo, o 

monitoramento ambiental é influenciado por fatores ex- 

ternos, fatores organizacionais, fatores informacionais 

e fatores pessoais, representados na Figura  5. 

Os fatores externos representam a dimensão 

situacional relacionada com a percepção de incerteza no 

Resultado da 

IC 

Cadeia de 

Relacionam. 

Ambiente de 
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Organização 

para IC 
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ui- 

 

 

 
ambiente externo que é função da complexidade, dinamis- 

mo e importância percebidos. Os fatores organizacionais 

referem-se à estratégia organizacional, da qual dependem 

a sofisticação, o escopo e a intensidade do monitoramento 

ambiental. Os fatores informacionais estão relacionados 

com o foco ou escopo do processo de monitoramento 

(information needs), com as fontes, métodos e sistemas 

utilizados (information seeking) e com a utilização da in- 

formação no planejamento estratégico, tomada de decisão 

e redução da incerteza (information use). Quanto aos fato- 

res pessoais, apesar de ainda não conclusivas, as pesq  

sas apontam para uma possível relação do processo de 

monitoramento ambiental com o nível hierárquico, especi- 

alização da função, personalidade e estilo cognitivo do 

profissional envolvido (CHOO, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5 - Modelo conceitual para monitoramento ambiental. 

FONTE: Choo (2001, p. 86) 

 
 

O modelo de Lesca e Blanco (1998, apud ALMEIDA 

et al., 2005), denominado como inteligência estratégica 

antecipativa (na origem chamada Veille Anticipative 

Stratégique), é definido como o processo informacional 

coletivo e contínuo pelo qual um grupo de indivíduos bus- 

cam (de forma voluntária) e utilizam informações 

antecipativas relacionadas às mudanças susceptíveis de 

se produzirem no ambiente exterior da empresa, com o ob- 

jetivo de criar oportunidades de negócios e de reduzir ris- 

cos e incertezas em geral. O modelo é ilustrado na Figura 6 

(LESCA; ALMEIDA; CINQUINI, 2008) e inicia-se com a 

definição do alvo de monitoramento, no qual são determi- 

nados o tema e os atores externos relevantes para as ativi- 

dades de monitoramento. A segunda etapa do ciclo envol- 

ve  a  coleta  e  seleção  das informações relacionadas 

 
com o alvo do processo, que são então repassadas para 

que sejam devidamente armazenadas de acordo com uma 

visão de compartilhamento e aprendizagem coletiva (ges- 

tão do conhecimento). A etapa de análise do ciclo clássico 

da IC é aqui chamada de criação coletiva de sentido, cuja 

base é a construção conjunta de conhecimento a partir das 

informações disponíveis anteriormente coletadas. Final- 

mente, a etapa de difusão consiste em colocar as informa- 

ções e os conhecimentos resultantes da criação coletiva 

de sentido, disponíveis a todos os potenciais  usuários. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 6 - Modelo conceitual de inteligência estratégica 

antecipativa coletiva 

FONTE: Lesca, Almeida e Cinquini (2008, p. 7). 

 
Apesar de não referenciar especificamente um proces- 

so de inteligência competitiva, Ansoff (1975) traz uma contri- 

buição importante para o tema quando identifica a existência 

de um claro paradoxo no processo de planejamento estraté- 

gico: a utilização apenas de informações seguras e confirma- 

das aumenta o risco de surpresas estratégicas, enquanto a 

utilização de informações vagas não dá o direcionamento 

necessário para a elaboração das estratégias. A solução é a 

mudança de perspectiva no uso da informação estratégica: 

ao invés de as técnicas de planejamento estratégico determi- 

narema necessidade de informação, a empresa deve determi- 

nar os planos e ações necessários para responder às infor- 

mações estratégicas identificadas como ameaças e oportuni- 

dades, ao longo de um processo denominado como resposta 

gradual por amplificação e resposta a sinais fracos. 

 
A ORGANIZAÇÃO DA INTELIGÊNCIA COMPETITIVA 

 

O processo de IC exige uma organização e gestão for- 

mal, mas não existe um modelo de estrutura padrão para sua 
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implementação, variando conforme a cultura organizacional, 

as necessidades e as circunstâncias específicas. De acordo 

com Bernhardt (1994), algumas das características comuns, 

observadas em organizações que possuem programas de IC 

eficazes, são sua estruturação como parte integrante da área 

de planejamento ou desenvolvimento empresarial e não de 

marketing e a existência de um gestor próprio de uma coorde- 

nação de inteligência nas diversas áreas da empresa. 

Com base no estudo de casos reais, Prescott e Miller 

(2001) identificaram três aspectos relevantes que devem ser 

considerados nos processos de implementação de IC, quais 

sejam: o reconhecimento das necessidades de informação, a 

disseminação oportuna e acionável dos resultados e a cria- 

ção de uma cultura de inteligência. 

Avanços recentes da tecnologia da informação e seus 

aplicativos têm ajudado nesse processo. A integração da 

gestão do conhecimento ao longo das estruturas 

organizacionais, por exemplo, tem contribuído para uma mai- 

or conscientizaçãodovalor da ICnasempresas(LEE; CHANG, 

2007). 

De acordo com Miller (2002), a eficácia de um processo 

de inteligência não implica, necessariamente, a existência de 

uma equipe em tempo integral, podendo-se atribuir a deter- 

minados integrantes de diferentes níveis a responsabilidade 

por     determinado     aspecto     da     atividade   de 

 
inteligência. Para Miller (2002), os determinantes para a 

configuração da equipe de IC são: a volatilidade do se- 

tor, o número de administradores do primeiro escalão, 

cujo processo decisório depende de inteligência, e os 

recursos disponíveis. 

Para Sawka (2002) são três os fatores determinantes na 

estruturação da atividade de inteligência dentro de uma or- 

ganização. O primeiro deles está relacionado como fato de a 

inteligência não atender exclusivamente às necessidades es- 

tratégicas, podendo servir também para resolver questões 

táticas, principalmente em setores mais dinâmicos como o de 

produtos de consumo. O segundo fator apontado pelo autor 

(2002) é a tendência de descentralização da estrutura 

organizacional das empresas, que abre oportunidades para 

que diferentes funções corporativas abriguem as atividades 

de inteligência. Finalmente, como terceiro, e considerado por 

ele (2002) o mais importante fator, estaria a proximidade com 

a área de concentração das questões prioritárias de inteli- 

gência da organização, ou seja, a principal demandante de 

suas atividades. 

Levando-se em consideração esses três fatores, Sawka 

(2002) identifica a existência de três estruturas organizacionais 

mais comuns para a função de inteligência: centralizada, des- 

centralizada e híbrida, conforme representado no Quadro 1 a 

seguir. 

 

 Estratégico x Tático Estrutura Organizacional 

Corporativa 

Centro de Tomada de 

Decisões 
CENTRALIZADA Peso maior no foco 

estratégico 

Equipe corporativa forte Pouca delegação de 

autoridade 

DESCENTRALIZADA Peso maior no foco 
tático 

Unidade estratégica de 
elevada autonomia 

Completa delegação de 
autoridade 

HÍBRIDA Mix de necessidades 

estratégicas e táticas 

Divisão de poder entre 

corporação central e demais 

equipes organizacionais 

Tomada de decisões por 

consenso 

 

QUADRO 1 - Moldura organizacional para localização de uma unidade de inteligência 

FONTE: Sawka (2002 apud MILLER, 2002, p. 71). 

 

Uma questão importante destacada por Sawka (2002) 

é que, independentemente do modelo adotado para a or- 

ganização da IC, ela precisa ser um componente claramen- 

te visível dentro da estrutura organizacional e estar 

posicionada de forma a estabelecer fortes laços com as 

demais unidades da empresa. 

Estudos  diversos  conduzidos  nos Estados Unidos 

(PRESCOTT; BHARDWAJ, 1995; JAWORSKY; WEE, 

1993; PRESCOTT; SMITH, 1989; LAACKMAN et al., 

2000) indicam que não existe uma única estrutura 

organizacional adotada pelas empresas para 

implementação das atividades de IC, existindo uma pre- 

dominância de localização nos departamentos de 

marketing e planejamento estratégico. 
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   pesquisa por trinta e três empresas. 

Com base na realidade dessas trinta e três   grandes 

“O processo de IC exige uma organização 

e gestão formal, mas não existe um 

modelo de estrutura padrão para sua 

implementação, variando conforme a cultura 

organizacional, as necessidades e as 

circunstâncias específicas.” 

 

 
AS PRÁTICAS DE IC NAS EMPRESAS 

BRASILEIRAS 

 

Nos últimos anos, a investigação sobre as práti- cas 

de IC nas empresas ao redor do mundo tem sido o foco 

de estudos conduzidos por instituições como SCIP 

(FEHRINGER et al. 2005, 2006) e Global Intelligence 

Alliance (GIA, 2005). Pesquisas individuais também 

buscam entender como essa atividade tem sido pratica- 

da em países específicos, como Inglaterra (WRIGHT et 

al., 2002), Finlândia (PIRTTIMÄKI, 2007) e Estados 

Unidos (VEDDER; GUYNES, 2000, 2001). 

A pesquisa realizada pela SCIP em 2005 

(FEHRINGER et al., 2005, 2006) envolveu doze diferen- 

tes setores empresariais e mais de quinhentas empre- 

sas respondentes de diferentes países e apontou os 

seguintes resultados principais: (1) a função de IC ain- 

da é relativamente pequena e geralmente suportada por 

outros departamentos da empresa, podendo tanto ser 

um setor independente - denominado como inteligên- 

cia competitiva ou inteligência empresarial, como fazer 

parte do marketing ou da pesquisa de marketing; (2) as 

unidades de IC suportam diferentes tipos de atividades 

de negócio, usam uma variedade de ferramentas e téc- 

nicas e fornecem o produto inteligência para diferentes 

níveis gerenciais por meio de uma variedade de formas; 

(3) o e-mail tem sido a forma mais adotada para adquirir 

e disseminar a inteligência; (4) os funcionários são as 

principais fontes primárias de informação, enquanto as 

publicações e a Internet as principais fontes secundári- 

as. 

O estudo conduzido pela GIA (2005), também em 

2005, envolveu 287 grandes empresas (incluídas nas 

listas das cinquenta ou cem maiores) de dezoito dife- 

rentes  países,   inclusive  o  Brasil,  representado na 

empresas brasileiras, foram obtidos os seguintes resulta- 

dos principais: (1) 91% delas fazem coleta e análise siste- 

mática de informações sobre o ambiente externo; (2) a ati- 

vidade de IC é conhecida pela maioria das empresas brasi- 

leiras como inteligência de mercado (resultado encontrado 

somente no Brasil); (3) A média de tempo em que essa 

atividade existe no Brasil é de 7,3 anos, um pouco abaixo 

da média geral de 7,8 anos; (4) para as empresas brasileiras, 

os concorrentes são o principal foco das atividades de 

inteligência, seguidos pelos clientes e o setor de atuação; 

(5) mais de 75% das empresas brasileiras adotam as práti- 

cas de monitoramento contínuo e revisões regulares, sen- 

do em menor número (74%) aquelas que fazem pesquisas 

Ad hoc; (6) 67% das empresas brasileiras realizam as ativi- 

dades de IC na própria organização, enquanto 33% 

terceirizam essa atividade; (7) dentre as empresas que de- 

senvolvem a atividade de IC internamente, 79% possuem 

uma unidade de IC centralizada; (8) as áreas de planeja- 

mento estratégico / desenvolvimento de negócios e de 

marketing / vendas, são as principais demandantes de pro- 

dutos de IC nas empresas brasileiras; (9) 86% das empre- 

sas brasileiras possuem verba específica alocada para IC e 

mais de 70% delas pretendem aumentar o investimento 

nessa área nos próximos cinco anos; (10) todas as empre- 

sas brasileiras pesquisadas possuem um profissional res- 

ponsável pela área de IC que, em média, possui quatro 

pessoas trabalhando em tempo integral. 

 
CONCLUSÃO 

 

A revisão bibliográfica aqui conduzida aponta para 

a predominância de uma "escola" americana, liderada 

pela SCIP, onde a inteligência competitiva é vista como 

uma atividade sistêmica que deve ser desenvolvida de 

acordo com um ciclo originado das antigas práticas de 

inteligência da CIA, envolvendo as etapas de planeja- 

mento, coleta, análise, disseminação e feedback. Esse é o 

modelo mais difundido e o mais utilizado nas empre- sas 

americanas. Uma segunda "escola" liderada pela França 

entende a inteligência como um processo de 

monitoramento ambiental que vai além da coleta de in- 

formações consideradas necessárias na etapa de pla- 

nejamento,  envolvendo  também  a  capacidade de 
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identificar sinais fracos e interpretá-los por meio da criação 

coletiva de sentido. 

Uma outra constatação é a existência de diferentes ter- 

minologias para inteligência competitiva, o que pode causar 

equívocos no entendimento e na aplicação de seus concei- 

tos. No Brasil, por exemplo, a pesquisa da GIA (2005) identi- 

ficou que inteligência de mercado é o termo mais utilizado. 

Com relação à organização da IC nas empresas, pode- 

se constatar que não existe um modelo padrão na 

literatura e que, como normalmente acontece com qual- 

quer outra área funcional, essa questão está relacionada 

com a cultura e a estrutura organizacional já existentes. 

Considerando-se ainda a crescente disseminação 

da atividade de inteligência, que apresenta menos de dez 

anos de existência para a maioria das empresas, fica 

evidente a necessidade de se conduzir estudos de cam- 

po que permitam, principalmente, identificar novos as- 

pectos relacionados com o entendimento e as  práticas 
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RESUMO 

 

As organizações em rede compreendem um conjunto de organizações cujas atividades visam reduzir custos, facilitar a 

coordenação e aumentar a flexibilidade. Dentro desse ambiente, o espaço de criação de conhecimento ("ba") proporciona 

às pequenas e médias empresas um ambiente favorável a uma efetiva interação entre organizações, ampliando o 

conhecimento criado entre empresas. Este trabalho buscou verificar se a troca de informações nas redes horizontais de 

cooperação entre PMEs possibilita a melhoria dos procedimentos gerenciais. Para isso, o estudo englobou uma pesquisa 

qualitativa, descritiva e também um estudo de caso. O caso selecionado foi uma rede de supermercados, formada por dez 

pequenas empresas da região do Campo das Vertentes (MG). Concluiu-se que a rede apresentou um desempenho 

positivo, proporcionando condições de aprendizado, manutenção e expansão das empresas envolvidas. Os envolvidos 

assumiram uma postura estratégica que ofereceu resultado satisfatório, porém alteradas as condições do ambiente, 

mudou-se a estratégia, ocasionando o fim da rede. 

 

Palavras-chave: Rede interorganizacional. Geração de conhecimento. Aprendizado estratégico. Pequenas empresas. 
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ABSTRACT 

 

 

A network of organizations comprises firms whose activities aim to save costs, improve coordination and enhance 

flexibility. Inside this environment , the knowledge creation ("ba") give small and medium enterprises (SME) a favorable 

context for an effective interaction between organizations, increasing and sharing the knowledge generated among 

them. This work verifies if information exchange in SME´s horizontal cooperation networks make possible to improve 

the managerial processes. The study encompasses a qualitative and descriptive research and also a case study. The 

selected case is a supermarket network formed by ten small enterprises in Campo das Vertentes (MG) region. The 

conclusion is that the network has positive performance, giving conditions for learning, maintenance and expansion of 

the involved enterprises. The enterprises assumed a strategic position that offered satisfactory results. However, as 

the environment changed, the strategy also changed and the network stop   existing. 

 

Keywords: Interorganizational networks. Knowledge generation. Learning organization. Strategic learning. Small 

enterprises. Case study. 
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INTRODUÇÃO 

 

As organizações em rede (network organizations) 

são frequentemente descritas como um conjunto de 

diferentes organizações, cujas atividades são coordenadas 

por contratos, acordos e relações interpessoais,   visando 

 

da estratégia; logo após, abordam- se as redes 

interoganizacionais, o aprendizado organizacional e as 

redes como um espaço de criação de conhecimento. Na 

sexta seção, apresenta-se a metodologia utilizada no 

trabalho, seguida pela descrição e análise do caso e as 

considerações finais. 

reduzir  custos, facilitar  a  coordenação e  aumentar a    

flexibilidade. 

Os princípios fundamentais da aplicação dos 

conceitos de redes são a interação, o relacionamento, a 

ajuda mútua, o compartilhamento, a integração e a 

complementaridade. Na formação das redes interfirmas, 

“Uma efetiva estratégia para as peque 

nas e médias empresas (PMEs), 

perante as grandes organizações é a 

configuração em rede .” 

podem-se  identificar  três  variáveis determinantes: a    

diferenciação, que provê benefícios inovadores a todos 

os participantes; a interdependência entre as 

organizações; e a flexibilização (CÂNDIDO; ABREU, 

2000). 

Segundo Balestrin e Fayard (2003), uma efetiva 

estratégia para as pequenas e médias empresas (PMEs), 

perante as grandes organizações, é a configuração em 

rede. As PMEs, na maioria das vezes, enfrentam 

dificuldades, como baixo poder de compras, altos custos, 

dificuldade de atualização tecnológica e de acesso a 

linhas de crédito. Esses problemas podem ter seus 

efeitos neutralizados ou amenizados pela ação "em rede" 

dessas empresas. Destaca-se também que: 

 
[...] a dimensão da confiança e da cooperação 

possivelmente representa um papel central no 

sucesso alcançado pelas redes de PMEs, que 

dificilmente seria alcançado por outras formas de 

redes e muito menos pelas grandes empresas 

integradas (BALESTRIN; FAYARD, 2003, p.  6). 

 
 

Este trabalho buscou respostas para o seguinte 

problema: a troca de informações nas redes horizontais 

de cooperação entre PMEs possibilita a melhoria dos 

procedimentos gerenciais? O objetivo geral foi 

evidenciar o aprendizado como uma vantagem 

competitiva; e os específicos foram verificar como o 

aprendizado proveniente das redes reflete nas 

organizações parceiras;  e constatar  se os 

procedimentos gerenciais foram alterados mediante o 

conhecimento produzido nas redes interorganizacionais. 

O trabalho está construído em oito seções, sendo 

a primeira esta introdução. Na segunda parte,  trata-se 

ESTRATÉGIA SOB A VISÃO DA ESCOLA DO 

APRENDIZADO 

 
A Escola do Aprendizado Estratégico parte do 

princípio de que as organizações aprendem ao longo do 

tempo, o que caracteriza a estratégia como um processo 

emergente. A estratégia emergente dá-se de forma 

espontânea, surgindo em qualquer lugar e a qualquer 

momento. 

O Aprendizado Estratégico preocupa-se em como 

se forma a estratégia dentro da organização e de seu 

espaço, de maneira que seja percebida e vista por 

qualquer membro ou grupo da empresa Segundo esse 

pensamento, o aprendizado organizacional enfoca as 

pessoas como elementos fundamentais na condução 

desse processo e obtenção de   resultados. 

De acordo com essa escola, quando ocorre um 

dimensionamento estratégico importante, raramente 

este é fruto de um esforço formal de planejamento; mas, 

sim, decorrência de uma variedade de pequenas ações 

e decisões tomadas pelas mais variadas pessoas. Essas 

pequenas mudanças, tomadas em conjunto ao  longo 

do tempo, frequentemente produzem grandes mudanças 

de direção. 

O crescente inter-relacionamento das economias 

vem impondo às empresas novos conceitos e novas 

formas de pensar e implementar a organização produtiva. 

Nesse novo ambiente surgem arquiteturas 

organizacionais que priorizam o trabalho em grupo 

visando a uma melhor competitividade para as empresas 

(LIMA;  LIMA J.; TAKAKI,  2004).  Nesse  sentido, o 
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artigo proposto busca fazer a junção entre a formulação 

estratégica nas redes interorganizacionais como uma 

nova arquitetura organizacional e os preceitos do 

aprendizado estratégico. 

 

 

“O aprendizado proveniente das redes se 

reflete nas organizações parceiras; e os 

procedimentos gerenciais foram alterados 

mediante o conhecimento produzido.” 

 

 

REDES INTERORGANIZACIONAIS 

 

A instabilidade do ambiente exige uma grande 

capacidade de percepção das mudanças e consequente 

adaptação. Assim como na evolução orgânica, algumas 

mudanças organizacionais são bem-sucedidas e outras nem 

tanto, o que leva à preservação e à consequente 

reprodução das formas que obtiveram o melhor 

desempenho (OLIVEIRA, 2006). 

Desse modo, mudanças importantes começaram a 

influenciar as organizações, levando-as a uma 

transformação organizacional que objetivava lidar com a 

incerteza causada pelo ambiente econômico, institucional 

e tecnológico e pela difusão das novas tecnologias da 

informação. A primeira e mais abrangente tendência de 

evolução organizacional foi a transição do fordismo para 

o toyotismo. Esse segundo representou um modelo de 

transição entre a produção em massa padronizada e uma 

organização de trabalho mais eficiente, caracterizada pela 

introdução de práticas artesanais, bem como pelo 

envolvimento de trabalhadores e fornecedores em um 

modelo industrial baseado em linhas de montagem 

(CASTELLS, 2006). 

Apesar de o fordismo conferir maior controle das 

incertezas, ainda não possibilitava a flexibilidade cada vez 

mais exigida; emerge, então, a concepção da empresa em 

rede (CASTELLS, 2006). Segundo Child e Macgrath (2001), 

as redes de empresas incluem-se entre as novas formas 

organizacionais, que operam em estruturas horizontais, 

mais bem adaptadas às rápidas transformações externas. 

Segundo Balestrin e Fayard (2003), a capacidade dos 

indivíduos  e  das  organizações de  gerar,  processar e 

transformar informações e conhecimentos em ativos 

econômicos representa o principal fator de produtividade 

e competitividade na sociedade atual. Para Powell, Koput 

e Smith-Doerr (1996), as redes interorganizacionais 

representam um mecanismo potencial de difusão da 

informação e facilitador de compartilhamento de 

conhecimento, o que melhora a competitividade das 

empresas parceiras. 

Existem muitas tipologias sobre redes como, por 

exemplo, a rede interna e externa de Rangan e Yoshino 

(1996); a rede social, burocrática e proprietária de Grandori 

e Soda (1995); e a rede estável, dinâmica e interna de Miles 

e Snow (1992). Neste trabalho a classificação adotada será 

a de Casaroto Filho e Pires (1998). Esses autores 

compreendem as redes dentro de duas possibilidades: 

topdown e flexível. A primeira corresponde a uma rede na 

qual as empresas se encontram vinculadas e dependentes 

a uma empresa-mãe, como no caso de terceirizados e 

subcontratados. A rede flexível é criada por pequenas 

empresas como alternativa de organização, representando 

uma outra empresa, na forma de consórcio. 

As motivações para formar uma rede são similares 

às de qualquer outro tipo de aliança, que, segundo 

Hoffmann, Molina-Morales e Martínez-Fernandez (2004), 

podem ser: a complexidade de produtos, a troca de 

conhecimento, a aprendizagem organizacional, entre outras. 

Gulatti (1998) destaca como motivadores importantes para 

a realização de uma rede interorganizacional a possibilidade 

de reduzir os custos de transação resultantes de poucas 

firmas barganhando; de um comportamento estratégico 

que leva as firmas a tentar melhorar seu posicionamento 

competitivo ou poder de mercado; e a busca por 

aprendizagem ou conhecimento organizacional, que resulta 

quando um ou ambos os parceiros desejam adquirir algum 

conhecimento crítico do outro ou quando um parceiro quer 

manter sua capacidade enquanto busca o conhecimento 

de outra firma. 

Um ponto importante para o alcance dos 

objetivos, bem como para o bom desempenho da rede, é a 

escolha dos parceiros (GULATTI, 1998). Na visão de Lewis 

(1992), são necessárias três condições básicas para que 

haja a cooperação entre empresas: a) que os objetivos  

dos parceiros sejam comuns; b) que exista a necessidade 

mútua de se relacionarem; e c) que os riscos que circundam 

essa decisão tenham peso similar para os  envolvidos. 
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O envolvimento em uma rede mal-estruturada pode 

ocasionar sérias implicações para os envolvidos. Segundo 

Klotzle (2002), estratégias de cooperação constituídas 

simplesmente como forma de obter vantagem competitiva 

a partir da observação e assimilação das capacidades de 

seus parceiros podem transformar-se em um grande 

problema, pois, após a empresa conhecer o que pretendia, 

a tendência é que ela saia do projeto e use o conhecimento 

adquirido para competir com os antigos parceiros. Tal 

preocupação soma-se ao caráter imprevisível de tais 

relacionamentos (GULATTI, 1998), de forma que rápidas 

mudanças no ambiente podem levar as organizações a 

alterar suas necessidades e orientações, afetando as 

parcerias existentes. 

Cabe também destacar, nesse tipo de estratégia, como 

é difícil mensurar o desenvolvimento do projeto. Segundo 

Keil (2000), apesar de várias pesquisas tentarem verificar 

o desempenho das alianças e das empresas pertencentes 

a elas (parceiros), existe muita polêmica sobre quais 

variáveis aplicar para realizar essa mensuração. Contudo, 

é importante diferenciar desempenho de instabilidade, pois, 

conforme Inpken e Beamish (1997) ressaltam, é um erro 

supor que alianças terminadas tiveram um desempenho 

inferior. 

 
APRENDIZADO ORGANIZACIONAL 

 

Os estudos sobre aprendizagem organizacional têm 

procurado compreender como ocorre esse processo nas 

organizações, considerando inúmeros elementos que 

influenciam na criação e gestão do conhecimento. Nesse 

sentido, as análises perpassam por questões culturais e 

estruturais, que abarcam as dimensões individuais e 

coletivas do aprendizado organizacional, problematizando 

alguns aspectos relacionados à identificação da melhor 

forma de aprendizagem para a organização, e como ela 

poderia ser desenvolvida, considerando componentes 

sociais e culturais intrínsecos àquele cenário. 

Grotto e Angeloni (2004) corroboram que, para muitas 

pessoas, compartilhar o conhecimento que as diferencia 

dos demais pode ocasionar uma tentativa de apropriação 

de suas habilidades e competências. O aprendizado garante 

um diferencial competitivo, visto que as práticas gerenciais, 

representadas pelo conhecimento explícito, podem ser 

facilmente replicadas. No  entanto, a   aprendizagem 

organizacional deve ser considerada algo único e particular 

de cada organização, uma vez que envolve indivíduos e 

contextos organizacionais singulares que não podem ser 

replicados e/ou reproduzidos em outros contextos com 

diferentes indivíduos (NONAKA; KOONNO, 1998). 

Entretanto, para que o conhecimento seja 

efetivamente compartilhado, faz-se prudente o constante 

diálogo entre conhecimento tácito e explícito, pois, embora 

o conhecimento surja na esfera individual, é a organização 

que se encarrega de articulá-lo em um (ba). Esse conceito 

japonês pode ser entendido como um espaço de 

compartilhamento (físico, virtual, mental ou uma 

combinação destes), onde os relacionamentos ocorrem 

para a construção de novos significados (NONAKA; 

KOONNO, 1998). Suchman (1987) corrobora que, para que 

o processo de criação de conhecimento ocorra 

efetivamente, faz-se necessário um contexto específico em 

termos de tempo, espaço e relacionamento entre os 

indivíduos. Esse contexto, que possui a função de servir 

como plataforma de criação do conhecimento, é 

denominado de "ba", outrora explorado neste  estudo. 

A dinâmica de conversão de conhecimento foi 

instituída por Nonaka e Koonno (1998) e constitui-se de 

quatro etapas distintas: socialização, externalização, 

combinação e internalização. A socialização envolve o 

compartilhamento do conhecimento tácito entre os 

indivíduos, mediante suas experiências. A forma mais 

freqüente é aprender por meio de observação, imitação e 

prática. A externalização converte o conhecimento tácito 

em explícito, ou seja, em formas que possam ser 

compreendidas por outros indivíduos. Esse processo é 

expresso basicamente por meio da linguagem. A 

combinação envolve a sistematização do conhecimento, 

sua combinação e transmissão, formalmente codificada 

de um indivíduo para outro. A internalização 

corresponde à conversão de um conhecimento explícito 

em sua forma tácita, na medida em que as pessoas 

interiorizam e incorporam o conhecimento existente na 

organização. 

 
REDES COMO ESPAÇO DE CRIAÇÃO DE 

CONHECIMENTO 

 
A criação do conhecimento organizacional é definida 

por Nonaka e Takeuchi (1997, p. 1) como: 
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A capacidade de uma empresa em criar novo 

conhecimento, difundi-lo na organização como um 

todo e incorporá-lo a produtos, serviços e sistemas. 

 

O conhecimento divide-se em explícito e tácito. O 

conhecimento tácito possui as dimensões técnica e 

cognitiva, originando uma perspectiva diferente daquela 

da organização, cuja visão passa de uma "máquina de 

processamento de informações para um organismo vivo". 

O conhecimento de alto valor para a organização é 

tácito, dinâmico, interdependente e encontra-se na mente 

dos indivíduos, portanto dificilmente poderá ser gerenciado 

(NONAKA; TOYAMA, 2002). Partindo desse pres- 

suposto, faz-se necessário destacar que esse tipo de 

conhecimento só apresenta relevância para a organização 

a partir do momento em que se torna explícito. 

Evidencia-se que a estrutura organizacional, incluindo 

a organização física e os processos de trabalho, influencia na 

existência dediferentes"ba". (BALESTRIN; FAYARD, 2003). 

Diante desse pressuposto, Dyer e Nobeoka (2000) 

argumentam que uma rede interorganizacional pode ser mais 

efetiva que uma firma integrada na criação, transferência e 

recombinação de conhecimento. Segundo Fayard (2000), as 

redes intensificam a interação, promovem redução de tempo 

e do espaço nas inter-relações entre seus parceiros, sendo 

esses fatores altamente estratégicos para a competitividade 

organizacional. 

 
METODOLOGIA 

 

Esse estudo contempla uma pesquisa qualitativa- 

descritiva, que teve como método o estudo de caso (YIN, 

1994). O caso selecionado para a pesquisa foi uma rede de 

supermercados, a qual será denominada nesse estudo por 

Rede "Alfa". 

A Rede "Alfa" foi formada por dez pequenas empresas 

da região do Campo das Vertentes (MG).Arede deu origem a 

uma central de compras que tinha como propósito conseguir 

melhores preços e prazos de pagamento para seus associados. 

Seus objetivos secundários eram obter condições de 

financiamento para o cliente, realizar promoções e divulgações 

em conjunto. 

As evidências empíricas sobre a rede foram coletadas 

a partir de entrevista pessoal com o idealizador e ex-presidente 

da rede e com os professores da Universidade Federal  de 

 
 

 

“As redes intensificam a interação, 

promovem redução de tempo e do 

espaço nas inter- relações entre seus 

parceiros, sendo estes fatores altamente 

estratégicos para a competitividade 

organizacional.” 
 

 
São João Del Rei (UFSJ), que auxiliaram na construção 

do projeto. 

 
DESCRIÇÃO E ANÁLISE DO  CASO 

 

A região do Campo das Vertentes é abastecida por 

grandes supermercados que agem no mercado de forma 

bastante ofensiva. Em especial na cidade de São João Del 

Rei, onde já haviam se instalado representantes dessas 

empresas, uma grande loja, complementada com posto de 

abastecimento de combustível e lojas de conveniência, 

foi inaugurada por volta do ano 2000, deixando os 

pequenos supermercadistas alarmados, pois estes se viram 

pressionados pelo poder de comercialização dessas 

empresas. 

Preocupados com a ameaça, os pequenos 

supermercadistas estabeleceram contato com professores 

da Universidade Federal de São João Del Rei (UFSJ). Dessa 

primeira relação entre professores e pequenos 

empresários, emergiu a idéia estratégica da formação de 

uma rede de pequenas empresas. Segundo Mintzberg, 

Ahlstrand e Lampel (2000), a estratégia emergente abre a 

porta para o aprendizado estratégico, porque reconhece a 

capacidade da organização de experimentar. Diante desse 

fato, observa-se que a parceria com profissionais - 

professores da UFSJ - possibilitou o ganho de informações 

a respeito de como reagir perante tal ameaça, visto que 

estes estariam mais bem preparados para traçar uma 

estratégia que permitisse o fortalecimento, ou mesmo a 

sobrevivência  dessas  pequenas empresas. 

Em 2001 dez supermercados das cidades de São João 

Del Rei, Barroso, Resende Costa, Ritápolis e Coronel Xavier 

Chaves, constituíram a Rede "Alfa". A escolha dos 

parceiros ocorreu de forma muito espontânea, tendo como 

critério inicial para participar das discussões sobre o 

projeto ser pequeno varejista de produtos de cesta básica 
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e portador de relação amistosa com seus pares. As reuniões 

iniciais chegaram, em certos momentos, a ter mais de vinte 

interessados. A postura de alguns era simplesmente de 

curiosidade em relação à movimentação da concorrência. 

Outros foram impedidos de formalizar o compromisso 

devido a irregularidades em suas empresas. Os dez que se 

associaram, além de estarem isentos de pendências 

tributárias e fiscais, demonstraram disposição para as 

questões estratégicas e operacionais. Atendiam também 

às condições já destacadas por Lewis (1992) para a 

cooperação. Mediante o caso, observou-se que, por meio 

de prévias reuniões, os supermercadistas puderam 

conhecer antecipadamente os futuros parceiros, 

possibilitando a interação e a intensificação das relações. 

Para a administração do empreendimento foi escolhido 

um presidente e alguns membros para compor a diretoria da 

rede. As decisões mais complexas, bem como as discussões 

acerca do direcionamento estratégico ocorriam nas 

assembleias. Na perspectiva desse estudo, as assembleias 

representam um "ba" favorável para o compartilhamento de 

informações e, por conseguinte, criação de novos 

conhecimentos. 

A Rede "Alfa" desenvolveu uma marca que cada 

parceiro utilizou juntamente com sua marca original. Os 

consumidores receberam com grande receptividade a 

proposta, o que foi comprovado em uma pesquisa de opinião 

encomendada a um consultor. Cabe ressaltar que os parceiros 

tiveram a cautela de não descaracterizar as lojas, pois eram 

empresas tradicionais e geograficamente próximas. O 

mercado de cada loja restringe-se em grande parte ao 

bairro onde se encontram; dessa forma, houve a 

preocupação de não perder a identificação com o 

consumidor. 

Por meio da rede os parceiros intensificaram seus 

contatos, trocaram experiências, viabilizaram cursos de 

capacitação para os empreendedores, incrementaram as 

receitas, melhoraram e expandiram a estrutura dos 

pontos de venda e fortaleceram a imagem junto à 

comunidade. Esses aspectos constatados revelam que 

a formação de rede se apresentou como uma importante 

estratégia para as empresas que aderiram a esse arranjo 

organizacional, pois foi possível evidenciar uma melhoria 

nos procedimentos, refletindo em um maior ganho de 

representatividade de mercado. Isso conduz a crer que 

as informações adquiridas por meio de reuniões, 

assembleias, entre outros "ba", foram efetivas a ponto 

de produzir conhecimento entre os parceiros e, por 

conseguinte, internalizadas na medida em que isso se 

refletiu na estrutura, imagem e práticas dessas 

organizações. Do ponto de vista dos processos geração 

de conhecimento descritos por Nonaka e Koono (1998), 

verificou-se a internalização de novas práticas de 

trabalho dentro da rede  estudada. 

A partir do quarto ano o projeto apresentava 

limitações que para serem contornadas necessitava de 

investimentos, como, por exemplo, aumento no poder de 

compra para viabilizar melhores negociações, 

capacitação do gestor de compras, informatização dos 

processos, publicidade mais ofensiva. A rede já tinha 

alcançado maior eficiência operacional em seus 

negócios, e a ameaça ambiental não se justificava mais. 

Em consequência, houve a saída de alguns parceiros e as 

relações foram tornando-se mais difíceis, culminando 

com o encerramento do projeto em 2006. 

Assim, tudo indica que a permanência no projeto 

se justificou apenas enquanto o mercado se mostrava 

hostil. As grandes lojas, que eram a maior ameaça, 

firmaram-se entre as classes A e B de consumo, enquanto 

as classes C, D e E passaram a ter maior identificação 

com os supermercados menores. 

A unilateralidade do foco mostrou-se como uma 

limitação enfrentada pela Rede "Alfa". A prioridade em 

relação ao preço gerou muito desgaste; primeiro, devido 

a sua volatilidade, forçando as expectativas a serem 

repensadas constantemente; segundo, por gerar 

instabilidade em relação aos fornecedores com constante 

mudança de marca nas gôndolas e redução do mix 

comercializado nas lojas. 

O que se percebe também é que não houve a 

preocupação em evoluir em questão de rede. As 

características apresentadas ilustram uma aliança em 

estado inicial de seu ciclo de  vida e sem projeções    de 

 

 

“A rede já tinha alcançado maior eficiência 

operacional e a ameaça ambiental não se 

justificava mais. Em conseqüência, houve a 

saída de alguns parceiros culminando com o 

encerramento do projeto em 2006.” 
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crescimento. Como, por exemplo, mediante o 

compartilhamento de serviços e desenvolvimento de 

produtos, ou ainda por meio do estreitamento de relações 

com o poder público, a associação comercial, o sindicato 

do comércio varejista, entre outras instituições, com o 

intuito de buscar representatividade nas decisões da região 

e do setor. 

Devido às especificidades do empreendimento da 

Rede "Alfa", pode-se associá-la às redes flexíveis de 

Casaroto Filho e Pires (1998). O consórcio, estruturado em 

forma de uma central de compras, pode ser lotado no grupo 

de consórcios setoriais, pois envolve empresas de um 

mesmo setor que realizaram um acordo que lhes permitisse 

ganho de competitividade por meio da difusão de 

informações e pela complementaridade produtiva; e 

classificado como horizontalizado, pois a atividade-fim das 

empresas envolvidas é a mesma. 

Inserido nesse projeto os empreendedores 

conseguiram muitas conquistas para suas empresas, 

embora as dificuldades estivessem presentes em todas as 

fases. Desde a busca inicial por informações, passando 

pela etapa de estruturação, que envolveu as conciliações 

acerca das  motivações dos envolvidos, a definição    dos 

adquiridos os conhecimentos, os contatos e as melhorias 

que a aliança lhes possibilitou, eles se encontravam ricos 

de pontos fortes para explorar o crescente mercado das 

classes C, D e E, sem, entretanto, precisarem se ocupar 

das atribuições da rede e se desgastar com as relações 

que já se apresentavam conflitantes. 

Apesar do encerramento, a rede apresentou um 

desempenho positivo, pois pôde proporcionar condições 

de permanência no mercado, de manutenção e possível 

expansão da posição para as empresas envolvidas. Os 

envolvidos no projeto tinham assumido uma postura 

estratégica de manutenção que ofereceu resultado 

satisfatório, alteradas as condições do ambiente 

mudaram também sua estratégia. 

 
CONCLUSÃO 

 

Foi possível constatar que o conhecimento gerado 

pela troca de informação entre os parceiros conduziu à 

melhoria dos processos gerenciais, sendo este um 

importante fator que possibilitou aos parceiros 

continuarem suas atividades individualmente. 

indivíduos que estabeleceriam a parceria, a  implantação    

dos  aspectos  acordados,  a   operacionalização  e 

manutenção da aliança e a definição das expectativas e 

dos mecanismos de avaliação; até o encerramento do 

projeto, que é uma fase delicada e, mesmo sendo do desejo 

da maioria, é cercada por frustrações, ressentimentos e 

divergências. 

No caso da rede estudada, no período de baixa da 

motivação que envolveu os parceiros e que culminou com 

o encerramento do empreendimento, ela encontrava-se em 

uma situação bem particular em relação às forças de 

mercado. O ambiente apresentava uma predominância de 

oportunidades, devido à acomodação das grandes 

empresas entre as classes A e B de consumo, a 

consolidação da marca da rede entre os consumidores, os 

fornecedores e na região, a neutralização dos pontos fracos 

que os parceiros possuíam antes de integrar o projeto e o 

know-how que desenvolveram em relação ao trabalho em 

rede. Dessa forma, a rede encontrava-se em um momento 

propício às estratégias de  desenvolvimento. 

Contudo, os parceiros entenderam que esse quadro 

se configurava também para a atuação individual. Ou seja, 

“Apesar do seu encerramento a Rede 

pôde proporcionar condições de 

permanência no mercado, e de 

manutenção e possível expansão da 

posição para as empresas envolvidas.” 
 

 

O aprendizado estratégico foi, então, fundamental 

na melhoria da competitividade dessas empresas, embora 

seu foco tenha sido na troca de informações 

operacionais e não estratégicas. Partindo desse 

pressuposto, é possível considerar que a perda de 

interesse dos parceiros por essa estratégia se deveu à 

ausência de uma gestão estratégica que permitisse maior 

desenvolvimento do empreendimento, coesão dos 

objetivos e sinergia de atuação no mercado. A maior 

contribuição deste estudo está em auxiliar na 

compreensão do universo das redes 

interorganizacionais e instigar maiores reflexões acerca 

da aprendizagem organizacional. 
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RESUMO 

 

 

Este trabalho tem como objetivo apresentar os conceitos fundamentais para familiarização com o novo cenário de produção 

de software proporcionado pelo Software Livre (SL/CA), cuja principal característica é oferecer um produto de software 

como um bem de informação, agregando em si não maisum valor comercial, mas sim grande valor nos benefícios trazidos com 

sua utilização. A análise histórica da evolução do SL permite perceber grandes avanços técnicos, econômicos, políticos e 

sociais durante os últimos trinta anos, tais como: a adaptação de métodos formais de engenharia de software para aplicação 

em projetos de SL; a formalização de normas técnicas a orientar a produção e a prestação de serviços sem detrimento da 

indústria de software proprietário nacional; a criação de leis que regulamentem a disseminação desses produtos, sem 

detrimento dos autores ou empresas produtoras; o aumento da credibilidade nesse modelo a partir da adoção de grandes 

empresas de TI; maior interesse da academia em conhecer, formalizar e ensinar novos paradigmas de desenvolvimento, além 

da execução de inúmeros projetos sociais visando à redução da exclusão social e tecnológica de váriascamadas da população. 

A finalidade primeira deste estudo é o de justificar mediante experiências reais a tríade: socialmente justo, economicamente 

viável e tecnologicamente sustentável. 

 

Palavras-chave: Software livre. Modelos de desenvolvimento de SL. Licenças de uso para SL. Impactos de adoção do SL. 

 

 
ABSTRACT 

 

 
This paper aims to present the key concepts to become familiar with the new scenario for the production of software provided 

by Free Software (SL / CA), whose main characteristic is to offer a software product as a benefit of information, aggregating 

not only a further commercial value, but great value in the benefits. The historical analysis of Free Software development can 

bring out great technological, economic, political and social progress over the past 30 years, such as the adaptation of formal 

software engineering methods to be used in free software projects, the formalization of technical standards to guide the 

services provision and delivery without the expense of national proprietary software industry; the law issues regulating the 

dissemination of these products without authors and production companies expenses; the increasing credibility of this 

model since IT corporations adoption; the increasing academic interest in knowing, formalize and teach the new development 

paradigms, besides the implementation of many social projects with the objective of reducing social and technology exclusion 

of population. The main objective of this study is to justify the following triad using real experience: social justice, economical 

viability and technological sustainability. 

 

Keywords: Free software. Free software developing model. Free software licenses. Free software impacts. 
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INTRODUÇÃO 

 

Hoje, com o considerável movimento financeiro gerado 

pela comercialização de licenças e a grande preocupação da 

comunidade científica em garantir a qualidade dos produtos 

de softwares desenvolvidos, o que capacita as indústrias 

nacionais aconcorrerem, no mercado internacional, à filosofia 

de desenvolvimento de SL, baseada na formação de 

comunidades informais de desenvolvimento, na distribuição 

livre de executáveis e códigos-fonte apoiada por uma licença 

de distribuição própria que garante liberdades completamente 

contraditórias ao que conhecemos até então, tomou a 

proporção de um fenômeno que desperta o interesse, a 

polêmica e o debate acirrado entre a área científica, o setor 

privado, os órgãos governamentais e os profissionais liberais 

da área de computação, que buscam compreender os impactos 

causados por essa filosofia no campo científico, social, 

econômico e profissional no País e no mundo. 

Para se compreender o que significa SL é preciso 

conhecer os conceitos e a filosofia que sustentam essa nova 

realidade, descritos a seguir, tendo como base o trabalho da 

Prof.ª Ângela Maria Alves (ALVES, 2005). Os próximos 

tópicos irão tratar da História do SL, dos modelos de 

desenvolvimento em fase de elaboração, das licenças 

utilizadas, além dos impactos econômicos e sociais 

provenientes de sua adoção. 

 
HISTÓRICO 

 

Os anos 1960 marcaram o início histórico do 

desenvolvimento de SL a partir da criação do Sistema 

Operacional Unix. Nessa época não havia a preocupação 

com direitos autorais e de propriedade por não haver um 

mercado estruturado para a comercialização de licenças de 

software. O foco dos fornecedores de tecnologia era o 

hardware, o que permitia um trabalho colaborativo entre as 

comunidades de desenvolvimento, as universidades, 

instituições de pesquisa e empresas. Os sistemas eram muitas 

vezes fornecidos como uma parte integrante do hardware. 

A interação entre os diversos atores envolvidos na 

criação do Unix caracterizou historicamente a primeira 

comunidade colaborativa de desenvolvimento; a distribuição 

gratuita do código-fonte desse projeto pela AT&T às 

universidades fez com que o Unix fosse considerado o 

primeiro SL no contexto histórico da informática. 

Os conceitos sobre os quais o Unix foi desenvolvido: 

portabilidade, simplicidade e eficiência, são características 

que justificaram o fato de ter se tornado a base dos sistemas 

operacionais livres mais populares hoje, como o GNU/Linux 

e os sistemas da linha Berkley Software Distribution (BSD). 

A partir da segunda metade da década de 1970, em 

virtude da evolução da indústria de informática e da 

dissociação entre o software e o hardware, houve um 

movimento progressivo de fechamento dos códigos, sendo 

que no início dos anos 1980, salvo algumas exceções, 

praticamente todo o software era fechado e proprietário. 

Quando acomercialização de licenças começoua tomar corpo, 

surgiram as primeiras motivações para um movimento 

organizado pelo SL. 

Uma grande e histórica iniciativa ocorreu em 1983, 

quando Richard Stallman (atual presidente) criou a Free 

Software Foundation (FSF), que é hoje a principal 

organização dedicada à produção e à divulgação do SL, 

tendo como objetivo promover na comunidade de 

informática o espírito colaborativo que prevalecia em seus 

primórdios, quando as informações-códigos e métodos de 

trabalhos eram livremente compartilhados. 

Grandes opiniões aqueciam o discurso de Stallman e 

pouco a pouco faziam crescer o Movimento de SL: 

 
Software proprietário implica numa organização 

social onde não é permitido às pessoas 

compartilharem conhecimento, não é permitido 

ajudar o próximo e incita à competição ao invés da 

colaboração. 

 
O custo marginal de distribuição e reprodução de 

software é próximo do zero. Uma vez pagos os custos 

de desenvolvimento, restringir o acesso ao software 

traz muito mais malefícios do que benefícios. 

 
Como os programas proprietários são fechados é 

negado às pessoas melhorar suas funcionalidades de 

forma a atender a necessidades específicas. 

 
É prejudicado o desenvolvimento de software de 

maneira geral, uma vez que a cada novo projeto 

proprietário é necessário redesenvolver várias 

tecnologias que eventualmente já tenham sido criadas 

e estão inacessíveis por serem fechadas. 

 
Fechar o software é negar o acesso à informação e ao 

conhecimento, elementos sem os quais é impossível 

construir uma sociedade justa e democrática 

(STALLMAN,   1999   apud   ALVES,   2005). 
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O esforço inicial de Stallman, segundo Alves (2005), 

era o de criar um Sistema Operacional completo, cujo nome 

seria GNU (Gnu is Not Unix - Gnu não é Unix). Esse sistema 

tinha a intenção de ser um clone do Unix, mas dessa vez 

totalmente livre de código proprietário (todo o código seria 

reescrito). De forma visionária, Stallman buscou 

colaboradores entre os profissionais da área e divulgou entre 

os usuários as vantagens provenientes da utilização de 

sistemas livres tal como podemos observar emnossa realidade 

atual. 

 

Novas comunidades de desenvolvimento surgiram 

durante a criação do Sistema Operacional GNU da FSF e 

durante o desenvolvimento do núcleo do Linux. Segundo 

Silveira (2005), o GNU/Linux baseia-se nos esforços de mais 

de quatrocentos mil desenvolvedores espalhados pelos cinco 

continentes e por mais de noventa países. 

 
Dificilmente uma empresa privada terá condições 

de acompanhar o ritmo de inovações incrementais 

de uma rede tão variada e tão inteligente 

(SILVEIRA, 2005). 

 
 

“A interação entre os diversos atores 

envolvidos na criação do Unix caracterizou 

historicamenteaprimeiracomunidade 

colaborativa dedesenvolvimento; a distribuição 

gratuita do código fonte deste projeto pela 

AT&T às universidades, fez com que o Unix 

fosse considerado o primeiro Software Livre no 

contexto históricoda informática.” 

Dentro do Movimento de SL é possível encontrar duas 

denominações para os softwares desenvolvidos: Software 

Livre (SL) e Código aberto (CA). Trata-se de traduções diretas 

dos termos utilizados em inglês: free software e open source 

software. Ambas as denominações contêm similaridades e 

diferenças e significam mudanças substantivas na indústria 

de software, seja do ponto de vista do usuário final, do 

desenvolvedor de software ou de outros agentes 

relacionados. Em linhas gerais CA enfatiza os aspectos do 

processo e da organização, enquanto SL enfatiza os aspectos 

   de livre redistribuição e troca de conhecimento. 

Para facilitar a compreensão do desenvolvimento de 

Em 1991, o Sistema Operacional GNU estava 

praticamente pronto, no entanto, faltava um componente 

de suma importância: o núcleo. Paralelamente a esse 

desenvolvimento, um jovem finlandês de 21 anos de idade, 

chamado Linus Torvalds, desenvolveu uma versão inicial 

de um núcleo de sistema operacional compatível com o 

Unix. Lançou-o publicamente e com a ajuda da comunidade 

foram adicionadas funcionalidades necessárias a um núcleo 

de uso real. 

Com a divulgação dos projetos GNU e Linux em 

desenvolvimentos paralelos e sendo projetos 

complementares, promoveu-se rapidamente sua 

integração, dando origem ao primeiro Sistema Operacional 

totalmente livre para a arquitetura Intel x86: o GNU/Linux. 

Por sua característica livre, em poucos anos, atingiu 

funcionalidades e estabilidades comparáveis a sistemas 

operacionais proprietários já consolidados. 

Em 1989 a FSF criou a Licença General Public 

License (GPL) que constituiu uma das grandes 

contribuições do Projeto GNU. Hoje é a licença mais 

utilizada em projetos de SL, fornecendo amparo legal e 

formalizando a ideologia que permeia o movimento. 

SL é imprescindível se conhecer seu modelo de 

desenvolvimento, que mesmo estando ainda em fase de 

modelagem nos dá uma idéia do trabalho dos colaboradores 

e da organização em si. 

 
MODELOS DE DESENVOLVIMENTO 

 

Para atribuir credibilidade a um sistema de software, 

leva-se em conta a engenharia utilizada em seu 

desenvolvimento, o perfil profissional dos líderes e 

desenvolvedores envolvidos além da tecnologia utilizada para 

sua implementação. Métricas de qualidade são aplicadas sobre 

todos os processos para mensurar a qualidade do produto 

final. Apesar de essa descrição nos remeter à ideia do 

processo de produção de software proprietário à realidade 

atual do processo de desenvolvimento de SL já apresenta 

grandes características similares que aumentam a 

credibilidade nessas soluções. 

Segundo Alves (2005), Eric Raymon, autor da 

publicação mais popular sobre SL - o livro The Cathedral 

and the Bazaar (RAYMOND, 2000), compara dois estilos 

opostos de desenvolvimento de SL, a Catedral, que descreve 
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projetos de SL desenvolvidos por grupos fechados, com 

pequena abertura para participação externa; e o Bazar, que 

descreve projetos desenvolvidos de forma mais transparente, 

abertos à participação de qualquer desenvolvedor que tenha 

interesse. 

 

 

“Novas comunidades de desenvolvimento 

surgiram durante a criação do Sistema 

Operacional GNU da FSF e durante o 

desenvolvimento do Núcleo do Linux. 

Segundo Silveira, o GNU/Linux baseia-se 

nos esforços de mais de 400 mil 

desenvolvedores espalhados pelos cinco 

continentes e por mais de 90 países.” 

 

 
A Catedral é tratada por Raymond (2000) como uma 

forma conservadora e tradicionalista de desenvolvimento. 

Característicos desse tipo de projeto são os longos ciclos 

de desenvolvimento e o grande intervalo de tempo entre 

lançamentos de versões públicas. O GNU Emacs pode ser 

citado como projetos desenvolvidos nesse  modelo. 

O Bazar, por sua vez, é descrito como sendo um 

projeto colaborativo, aberto até o ponto da promiscuidade 

- usuários estão livres e são bem-vindos a participar e 

opinar sobre o desenvolvimento em qualquer fase. 

Lançamentos ocorrem frequentemente e um grande número 

de olhos tem acesso ao código-fonte, permitindo que erros 

e regressões sejam rapidamente avaliados e informados. 

O Linux e o Fetchmail são exemplos de projetos 

desenvolvidos  nesse modelo. 

Raymond (2000) cita ainda alguns pontos 

fundamentais a respeito do desenvolvimento de SL, tais 

como: a importância de ter muitos usuários com acesso ao 

código-fonte do ponto de vista da qualidade; e a prática 

de oferecer aos usuários a oportunidade de testar 

frequentemente os códigos mais recentes. No entanto, 

muitas críticas colocam restrições com relação ao cisma 

radical do modelo, já que as diferenças entre o Bazar e a 

Catedral não são tão evidentes. Além disso, questiona-se 

o que significa fazer disponibilizações freqüentes, tendo 

em vista que o contexto atual do SL é de acesso quase 

 

instantâneo do  código. 

Apesar das críticas, o trabalho de Raymond é 

importante por ser pioneiro na descrição da ontologia de 

projetos de SL, e por incluir conhecimentos oriundos da 

experiência de Raymond ( 2000 ) durante o 

desenvolvimento do  Fetchmail. 

Diversos questionamentos e análises têm sido 

feitos ao modelo de desenvolvimento de SL, dentre as 

mais relevantes descritas em artigos técnicos citam-se: 

- Como SL obtém êxito tendo como base a dificuldade 

de comunicação existente no desenvolvimento 

distribuído (tão similar ao SL), e que acarreta defeitos, 

problemas de integração, falta de coordenação, 

custos elevados e eficiência baixa? 

- Como obter confiabilidade, tendo como base a 

ineficiência do trabalho simultâneo de pessoas sobre 

o mesmo código? 

- Como é possível que desenvolvedores gostem de 

dar manutenção, ler e estudar código alheio e 

trabalhar sem remuneração, já que historicamente se 

tem o contrário? 

- O que dizer da despreocupação da comunidade SL 

com relação ao processo de software e em particular 

a inexistência ou desatualização das ferramentas de 

desenvolvimento? 

 
Algumas conclusões foram obtidas por meio de 

estudos de grandes projetos em SL como o caso do 

Núcleo Linux, do Projeto Mozilla e do Free BSD. 

 
Sobre o núcleo do Linux: 

 

- a evolução parece ser não direcionada e não existe 

planejamento top down além de um consenso interno 

de que as descrições devem ser técnicas e excelentes; 

- o crescimento do Linux é linear e não mostra sinais 

de redução, o que contraria estudos anteriores, que 

dizem que o ritmo de desenvolvimento diminui à 

medida que se tornam mais complexos; 

- o núcleo tem alto acoplamento e este cresce 

exponencialmente à medida que o núcleo cresce, mas 

seu desenvolvimento continua normalmente até hoje. 
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Sobre o Projeto Mozilla: 

 

- são descritos os mecanismos de revisão e 

aprovação formal de alterações, o que é raramente 

encontrado de maneira tão formal em outros 

projetos; 

- pelo fato de o produto final ser para usuário final, 

há problemas de determinação dos requisitos de 

interface e usabilidade; 

 

A base de código inicial é normalmente escrita por 

uma pessoa isoladamente, e lançada por meio de uma 

mensagem enviada para uma lista de discussão ou em um 

arquivo on-line de projetos, como os sites freshmeat.net 

ou sourceforge.net. O código-fonte, possivelmente 

acompanhado de versão pré-compiladas para arquiteturas 

e distribuições específicas, é normalmente oferecido a um 

repositório Internet através de Web ou File Transfer 

Protocol (FTP). 

- o  projeto Mozilla usa e oferece uma série     de    

ferramentas   para   apoiar   o    processo de 

desenvolvimento de software, entre as quais se 

destacam: Bonsai, Bugzilla e LXR. 

 
 

Sobre o Free BSD: 
 

- o diferencial do processo é sua grande escala: ele 

possui mais de duzentas pessoas que podem integrar 

o código-fonte no repositório central e com isso 

sugere complexidade de gerenciamento muito alta; 

- boa parte dos problemas de gerenciamento é 

resolvida pelo fato de o nome do autor e de a 

alteração estar publicamente vinculados ao código. 

 
Apesar de uma ideia inicialmente caótica no 

modelo de desenvolvimento de SL, um Projeto de SL é 

uma organização composta por um conjunto de pessoas 

que usam e desenvolvem um único software, 

contribuindo para uma base comum de código-fonte e 

conhecimento. Esse grupo terá à disposição ferramentas 

de comunicação e trabalho colaborativo e um conjunto 

de experiências e opiniões técnicas que poderão ser 

usadas para discutir o andamento do  projeto. 

Esta tríade: software, comunidade e ferramentas é 

muito bem organizada conforme as descrições a seguir: 

 

Software 

 

Por definição, o código-fonte que o projeto produz 

é distribuído mediante uma licença de SL. Essa base de 

código é frequentemente mantida em um repositório 

público de onde qualquer pessoa pode copiá-la. 

Alterações nessa base são normalmente feitas por um 

grupo pequeno de pessoas, em muitos casos por uma 

pessoa só, que é chamada de maintainer ou mantenedor. 

“[...] um Projeto de Software Livre é uma 

organização composta por um conjunto de 

pessoas que usa e desenvolve um único 

software, contribuindo para uma base 

comum de código fonte e conhecimento. Este 

grupo terá à sua disposição ferramentas 

de comunicação e trabalho colaborativo, 

e um conjunto de experiências e opiniões 

técnicas que usam para discutir 

o andamento do projeto.” 
 

 
Normalmente o desenvolvimento é feito de forma 

isolada; cada desenvolvedor cria alterações ao código- 

fonte localmente. Uma vez decidido que a alteração é correta 

e desejável, o processo de integração é iniciado. Se o 

desenvolvedor tem permissão para escrever código 

diretamente no repositório, faz a integração pessoalmente; 

caso contrário, envia sua alteração para outro que tenha 

autoridade suficiente para integrá-la. Durante esse 

processo, é comum que diversas pessoas discutam a 

alteração e que ela seja revisada e mesmo reescrita caso 

necessário; isso ocorre tanto na fase pré-integração como 

pós-integração. Esse ciclo repete-se para cada alteração a 

ser introduzida na base de código-fonte. 

 
Comunidade 

 

As pessoas envolvidas em um projeto podem ter 

sua participação classificada pelo tipo de papel que 

exercem: 

- Usuários não-participantes: sem interesse em 

discutir ou ajudar no desenvolvimento do software. 
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Fazem teste funcional deste, mas em geral não 

informam erros quando os encontram. 

- Usuários participantes: contribuem ativamente para 

o projeto informando problemas e discutindo a 

funcionalidade desejada. São responsáveis por boa 

parte do teste funcional, provendo feedback para os 

autores em relação a regressões e inconsistências. 

- Desenvolvedores esporádicos: usuários com 

conhecimento de programação e disposição para alterar 

código-fonte e produzir alterações. Normalmente suas 

alterações terão caráter localizado, reparando um 

pequeno defeito ou implementando uma pequena 

extensão de funcionalidade. 

- Desenvolvedores ativos: aqueles que têm 

responsabilidade por módulos do código-fonte ou por 

implementar funcionalidade mais extensa ou mais 

complexa. Entre estes, normalmente figura o autor 

original como mantenedor central. 

 
É importante observar que essa divisão não e rígida; 

pessoas podem migrar de um papel para outro conforme 

escolha e oportunidade pessoal. 

Para coordenar o trabalho que realizam, os membros da 

comunidade de um projeto utilizam a Internet por meio de 

ferramentas simples amplamente disponíveis, como correio 

eletrônico, páginas Web, listas de discussão, em conjunto 

com ferramentas de desenvolvimento de software, controle 

de versão e acompanhamento de defeitos. 

 
Comunicação escrita 

 

Os membros da comunidade comunicam-se 

normalmente por meio de listas de correio eletrônico, podendo 

alguns projetos utilizar adicionalmente repositórios públicos 

de defeitos e formas de comunicação em tempo real. Em 

geral, usuários participantes usam esses veículos para 

comunicar experiências, problemas e solicitações. Também 

fazem suporte de primeira ordem, ajudando outros usuários 

com problemas comuns. 

 
Gerência do código-fonte 

 

Para armazenar a base de código do projeto, 

normalmente é usada uma ferramenta de controle de versões. 

É frequente o uso da ferramenta Concurrent Version System 

(CVS) apesar de suas limitações reconhecidas. 

Aparentemente a ferramenta tem uso maciço por ser 

bastante simples e ter ampla disponibilidade. 

 
Repositório 

 

Um repositório CVS consiste de um conjunto de 

arquivos mantido em um local central. Normalmente é 

armazenado em um servidor conectado à Internet, que 

permite acesso anônimo, evitando que usuários que 

queiram acessar o código-fonte tenham que se registrar. O 

repositório permite cópia local, integração, geração de 

versões e geração de branches instáveis e estáveis. 

 
 

“Para coordenar o trabalho que realizam, os 

membros da comunidade de um projeto 

utilizam a Internet através de ferramentas 

simples amplamente disponíveis como o 

correio eletrônico, páginas Web, listas de 

discussão, em conjunto com ferramentas de 

desenvolvimento de software, controle de 

versão e acompanhamento de defeitos.” 
 

 

Apoio ao processo de desenvolvimento 

 

Podem ser classificadas em ferramentas de 

desenvolvimento, ferramentas de configuração e compilação 

(autoheader, autoconf, automake e make), visualização de 

código-fonte (ViewCVS e CVSWeb), acompanhamento de 

defeitos (ou alterações) (Bugzilla e Gnats). 

 
Serviços de hospedagem de projetos 

 

Após advento do pioneiro site Web Sourceforge.net, 

conta-se com algumas opções gratuitas para hospedar um 

projeto de SL. Os serviços de hospedagem públicos oferecem 

interface via Web para manipulação dos serviços individuais 

dos projetos. 

Outro aspecto importante em relação ao SL reside nas 

características específicas que ora aproximam ora distanciam 

cada licença de uso existente no Movimento. 
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LICENÇAS DE USO 

 

As leis de direitos autorais foram criadas para permitir 

aos autores explorar comercialmente suas criações, 

recompensando-os por seu esforço e estimulando outras 

inovações. 

Existem basicamente dois tipos de propriedade 

intelectual: o direito autoral e o direito de patentes. 

Os direitos autorais podem ser patrimoniais 

(copyright), que tratam de negociação da obra, e morais, 

que tratam do direito do autor de ter seu nome ligado à 

obra. São inalienáveis e irrenunciáveis. 

O direito à patente é a concessão pelo Estado de um 

monopólio de exploração, de uma invenção ou de um novo 

processo de produção, por um determinado período. Após 

esse tempo, as especificações tornam-se  públicas. 

No Domínio Público, o autor renuncia aos seus 

direitos patrimoniais, não podendo tomar qualquer 

decisão, ou impor qualquer restrição quanto ao seu uso, 

produção de cópias e distribuição. 

Em 1989 foi criada, pela FSF, a GNU General Public 

License (GPL), com o objetivo de evitar que 

desenvolvedores de software proprietário se apropriassem 

dos SL (o que protegeu a comunidade), tendo em vista 

que nos Estados Unidos é legalmente permitido patentear 

os softwares desenvolvidos. A esse tipo de licenciamento 

deu-se o nome de copyleft, que obriga os trabalhos 

derivados de SL a serem SL também. 

A GPL foi a primeira licença de SL criada e possui 

como características básicas a garantia da liberdade de 

uso, a alteração e a distribuição de softwares e a de que 

qualquer trabalho derivado também seja licenciado sob as 

mesmas condições. É um instrumento legal para proteger 

os direitos e fazer com que outros não tenham a opção de 

removê-los (FSF, 2009). Possui exigências, restrições 

fundamentais e adicionais. 

Emtermos gerais, a GPL baseia-se emquatro liberdades: 
 

- de executar o programa para qualquer objetivo; 
 

- de estudar seu funcionamento e adaptá-lo para suas 

necessidades ou de terceiros; 

- de distribuir livremente cópias do programa original; 
 

- de distribuir cópias de versões modificadas de for- 

ma  que toda  a  comunidade  possa se beneficiar 

das melhorias introduzidas. 

 

E abrange duas restrições fundamentais: 
 

- todos os trabalhos derivados devem necessari- 

amente estar licenciados pela GPL; 

- não é permitida a alteração das condições da 

licença. 

Um software, então, é considerado "livre" se os 

usuários dispõem de todas essas liberdades. Essa seria 

a essência do SL. Sua origem tem motivações ideológi- 

cas, e sua proposta altera substantivamente as condi- 

ções nas quais um programa de computador pode ser 

desenvolvido e, mais que isso, utilizado (SOFTEX, 2005). 

A GPL tem sido revista e atualizada constante- mente 

visando assegurar as liberdades anteriormente 

mencionadas em novas situações de utilização do SL 

não contempladas antes. Encontra-se atualmente   na 

versão 3, lançada em 29 de junho de 2007. 

Além da GPL, a FSF mantém mais duas licenças: 
 

- Lesser General Public (LGPL): criada para uso 

com componentes chamados bibliotecas. Não é 

copyleft. É recomendada para casos específicos 

em que não haja alternativa; 

- Free Documentation License (FDL): refere-se à 

liberdade de documentação. É copyleft. Tem uma 

estrutura enxuta e simples oposta à GPL, permitin- 

do a redistribuição e uso do programa na forma 

binária e código-fonte com ou sem modificações. 

Suas únicas restrições são: 

- no código-fonte deve ser mantido o aviso 

de copyright original identificando o autor; 

- na distribuição binária deve-se manter o 

copyright na documentação e o nome do au- 

tor não pode ser utilizado em versões modifi- 

cadas do programa. 

 
Por não ter componente filosófico ou social, en- 

quadra-se no movimento do código aberto contrariando 

a FSF, que a considera prejudicial por não incentivar a 

produção de mais SL. 

Existem ainda duas outras licenças em uso em se 

tratando de SL: 
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- a Mozilla Public Licens (MPL) foi elaborada pela 

NetScape para a distribuição do código Mozilla (Nave- 

gador de Internet). É bem similar à GPL, porém bem 

mais orientada a empresas (MOZILLA, 2009); 

- a Sun Community Source License (SCSL) não pode 

ser considerada uma licença livre porque não atende 

diversos pontos fundamentais para o código aberto. 

Dentre os quais a SUN tem controle sobre modifica- 

ções. Em contrapartida a comunidade de SL está lan- 

çando projetos similares ao da SUN, porém o usuário 

tem controle completo do desenvolvimento e da políti- 

ca de distribuição (SUN, 2009). 

 
Licenças como GNU, GPL e BSD podem ser utilizadas 

conforme tratado internacional. Para adequar à legislação bra- 

sileira estão sendo utilizadas duas iniciativas de construção 

de licenças, sendo a primeira a criação da Licença Pública 

Geral (LPG) (adaptação da GNU GPL); e a segunda iniciativa, 

criada em dezembro de 2003, adota as licenças Creative 

Commons GPL e LGPL como oficiais para todo SL desenvol- 

vido pelo governo. 

O próximo tópico apresenta a situação do SL perante a 

comunidade empresarial, incluindo os principais motivos que 

hoje poderiam interferir na escolha das empresas pelo pro- 

cesso livre de desenvolvimento, tais como: a diferenciação 

competitiva, a necessidade de manutenção do segredo do 

negócio e a questão da segurança. Problemas solucionáveis 

mediante uma análise da empresa e dos reais valores internos 

que ela possui e que lhe conferem competitividade, indepen- 

dentemente do software ou serviços utilizados/ 

comercializados ou prestados; otimizações na metodologia 

de desenvolvimento e a necessidade de previsão de erros 

nos softwares produzidos. Grandes gigantes do mercado de 

Tecnologia da Informação (TI) têm adotado o SL, garantindo 

a segurança em seu uso, como é o caso da Silicon Graphics, 

a IBM, a Oracle e a Sun Microsystems. 

 
IMPACTOS DA TECNOLOGIA DE SL 

 

No meio empresarial persiste a dúvida sobre a 

sustentabilidade econômica e técnica do SL. Sobre a 

sustentabilidade econômica, questiona-se se as liberdades 

de acesso ao código e de não comercialização de licenças 

podem viabilizar modelos de negócios sustentáveis para as 

empresas fornecedoras. Sobre a sustentabilidade do modelo 

de desenvolvimento, questiona-se se as empresas poderiam 

basear seus negócios nesse tipo de software sem enfrentar 

problemas de continuidade, evolução e suporte. 

Outra questão gira em torno do financiamento de seu 

desenvolvimento, uma vez que não há rendas através da 

comercialização de licenças. A vantagem na opção pelo SL, 

nesse caso, reside em três importantes fatores: 

1) os custos de sua produção (amortizadores) tendem 

a ser mais baixos devido ao grande reaproveitamento 

do conhecimento pré-existente e da facilidade de 

integração com outros módulos produtos prontos; 

2) os custos de distribuição e reprodução (margi- 

nais) passaram a ser próximos de zero em função do 

advento da Internet, que permite facilidade e rapidez 

nesse processo; 

3) uma parte dos financiamentos para produção 

do SL é assumida por pessoas físicas e os moti- 

vos para isso podem ser diversão, uso profissio- 

nal, reconhecimento, aprendizagem técnica e de 

caráter ideológico. 

O software, nesse modelo de desenvolvimento é visto 

como um bem de informação, que ao invés de ter um valor 

comercial em si, tem valor nos benefícios acarretados com 

sua utilização. Dessa forma, um software sob uma licença 

livre pode ser útil para várias empresas ou indivíduos, 

uma vez que se torna possível melhorar, adicionar funcio- 

nalidades e resolver problemas, além de prestar inúmeros 

serviços relacionados aos softwares que mantêm. 

Raymond (2000) sustenta que, na maioria dos casos, 

não há motivos para manter programas fechados, mas des- 

creve três razões pelas quais as empresas poderiam prefe- 

rir manter seus códigos dessa forma: 

1) o software talvez seja um fator de diferenciação 

competitiva da empresa. Raymond sustenta que a 

maioria das empresas que tomam essa decisão su- 

bestima seus benefícios, ou seja, a maior parte dos 

resultados supera muitas expectativas iniciais; 

2) necessidade de manutenção de segredos de ne- 

gócio. Esse problema pode ser resolvido separan- 

do-se o software básico do módulo que contém as 

regras de negócios; 

3) segurança. Essa segurança chamada de obscu- 

rantismo é fortemente criticada por especialistas, 
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porque muitas falhas podem ser descobertas somente 

no uso, e impede a prevenção de códigos maliciosos 

ou estruturas camufladas. 

 
Algumas empresas têm contribuído para aumentar a 

credibilidade no uso do SL, por meio da criação e partici- 

pação em diversos projetos relevantes, tais como: o siste- 

ma Compiere da Compiere Inec, os sistemas de arquivos 

XFS da SGI, Star Office da Sun e a participação da IBM e 

Oracle no desenvolvimento do núcleo do Linux. No portal 

Código Livre há diversos projetos tornados livres, execu- 

tados por brasileiros. 

Para sustentar o uso empresarial do SL são necessá- 

rios modelos de negócios viáveis e principalmente rentá- 

veis, já que a venda em si não faz sentido. As empresas 

interessadas em atuar nesse mercado deverão se 

reestruturar estrategicamente e encontrar formas criativas 

e inovadoras que garantam sua sobrevivência, tendo como 

base a experiência de mercado e a inteligência reunidas em 

sua equipe empresarial e tecnológica. 

Além da redução dos custos (grande motivador para 

o uso do SL), outros benefícios podem ser obtidos a partir 

de sua adoção: 

- maior qualidade, estabilidade, desempenho, segu- 

rança e rapidez no desenvolvimento e correções de 

novos produtos  de software; 

- personalização do software, para atender às ne- 

cessidades específicas de cada usuário, empresa ou 

instituições diversas  (educacionais ou não); 

- possibilidade de evitar monopólio, garantindo que 

o novo software desenvolvido utilize padrões aber- 

tos; 

- garantia  contra descontinuidade. 
 

O SL é um exemplo notável de organização em gru- 

po. As expectativas para seu desenvolvimento futuro são 

interessantes e percebe-se uma tendência de aumento em 

seu uso e do reconhecimento de sua estabilidade e segu- 

rança. No entanto, todas essas questões são  desconheci- 

   das pelo público empresarial e até mesmo por grande par- 

te dos gestores de TI. 

“O software, neste modelo de 

desenvolvimento é visto como um bem de 

informação, que ao invés de ter um valor 

comercial em si, tem valor nos benefícios 

trazidos com a sua utilização.” 

 

Raymond (2000) sugere os seguintes modelos para 

sustentar negócios baseados em  SL: 

- Base para produto proprietário: um SL é utiliza- 

do como base para o desenvolvimento de um pro- 

duto proprietário com características exclusivas. 

Como é o caso do Mac OS X. 

- Prestação de serviços: é o ramo mais utilizado 

para obtenção de receitas com SL. Dentre as op- 

ções, citam-se: alterações em programas existen- 

tes, consultorias e treinamentos. 

- Venda de acessórios: livros, revistas, apostilas 

e conjuntos de softwares. 

- Uso embarcado do SL: evitando gastos com de- 

senvolvimento de um novo sistema para o 

hardware. 

 
 

Os mais de 20 anos de evolução permitiram ao SL/ 

CA avançar em diversos aspectos: técnico, político- 

estratégico, adequação às necessidades dos usuári- 

os, qualidade, segurança, etc. Esta evolução é resul- 

tado de um conjunto heterogêneo de eventos, atores 

e perspectivas. O processo tem por premissa a cri- 

ação de grandes comunidades de prática, em que há 

engajamento em torno de um domínio comum no 

qual, em alguns casos, ocorre a socialização de co- 

nhecimento e de práticas. Esta dinâmica envolve o 

desenvolvimento de software (e de material relacio- 

nado, como documentação), difusão, estímulo e apoio 

ao uso de SL/CA, que chega até uma visão e ação 

empresarial, que encontra no SL/CA uma importan- 

te opção de crescimento (SOFTEX  2005). 

 

 

No Brasil, a partir do incentivo e exemplo do Gover- 

no Federal, inúmeras iniciativas têm promovido o uso do 

SL por um número cada vez crescente de empresas, pro- 

fissionais liberais e voluntários (pessoas comuns) como 

ferramenta para "afirmação de nossa cidadania, de nossa 

inteligência coletiva, de redução: da dependência 

tecnológica, do pagamento de royalties ao Primeiro Mun- 

do" (IDBRASIL, 2006), e da miséria, mediante oportunida- 

des criativas de compartilhamento do conhecimento. 
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Duas iniciativas relevantes merecem ser citadas: 
 

- A Assespro Nacional, a Fenainfo e o Softex foram 

responsáveis pela sugestão de ações governamentais 

no sentido de promover o uso do SL no mercado inter- 

no e fortalecer a indústria nacional de software. Da 

reunião dessas sugestões organizou-se um documen- 

to denominado "O Software Livre e a Indústria de 

Software Brasileira" (ASSESPRO, 2004), do qual é pos- 

sível mencionar uma relevante sugestão: a criação de 

 
 

“Os mais de 20 anos de evolução permitiram 

ao SL/CA avançar em diversos aspectos: 

técnico, político-estratégico, adequação às 

necessidades dos usuários, qualidade, 

segurança, etc. Esta evolução é resultado de 

um conjunto heterogêneo de eventos, atores 

e perspectivas.” 

uma Norma Técnica publicada pela Associação Brasi-    

leira de Normas Técnicas (ABNT) definindo o que é 

SL, seus tipos e aplicações; a definição de padrões de 

funcionalidade, desempenho, especificação e docu- 

mentação, incluindo referências para processos de 

qualidade em software; a criação de comunidades en- 

volvendo as universidades e centros de pesquisa por 

meio da promoção de projetos de pesquisa pré-compe- 

titivos; a oficialização da legislação pertinente ao uso 

de SL, além da promoção de treinamento e educação 

em produtos de SL através da iniciativa privada e insti- 

tuições de ensino, para disseminar o conhecimento 

efetivo sobre as indústrias de software e as alternati- 

vas para seu uso e comercialização. 

- Acriação do Programa Casa Brasil, um plano ousado 

de inclusão digital e social do Governo Federal voltado 

para a população de baixa renda sem acesso individual 

à Internet. O objetivo é reunir em um só lugar um 

telecentro comunitário composto de pelo menos dez 

computadores com conexão banda larga, estúdio 

multimídia capaz de oferecer oficinas de gravação e 

tratamento de áudio e vídeo, oficina de rádio, uma bibli- 

oteca popular, um auditório para cinquenta pessoas, 

um laboratório de divulgação da ciência, além de uni- 

dades de bancarização e módulos de representação do 

Governo Federal (MCT, 2009). 

 
Estes novos tempos, com ares de "conspiração uni- 

versal" desafiam nosso potencial para superar ve- 

lhos limites, para superar o medo e a inércia; para 

atingirmos níveis de realização, de plenitude de ação, 

de liberdade, de aproximação e contato humano, de 

colaboração e de compartilhamento É o momento 

participarmos ativamente das discussões em torno 

destas revoluções e encontrarmos a nossa maneira 

de colaborarmos para a construção de uma nova re- 

alidade, sendo sujeitos de nossa própria educação 

(SILVA, 2001). 

CONCLUSÃO 

 

Durante o surgimento e ao longo da evolução do 

SL no Brasil e no mundo, temos percebido a participação 

da indústria nacional de software, do setor privado e da 

comunidade científica em eventos e congressos, com o 

objetivo de debater as vantagens e desvantagens de sua 

adoção; os modelos de desenvolvimento ideais que pos- 

sam garantir sua sustentabilidade técnica e as soluções 

que garantam a sustentabilidade econômica das empresas 

que optarem por seguir esse modelo de negócios. 

Embora seja ainda possível perceber grande pre- 

conceito originado pelo desconhecimento dos aspectos 

fundamentais que sustentam o Modelo de SL, pesquisas 

apontam um crescimento ininterrupto na adoção desses 

softwares, tendo como base os casos de sucesso obtidos 

por empresas de renome no mercado de TI mundial. 

O Observatório Econômico da Softex e o Departa- 

mento de Política Científica e Tecnológica da Unicamp, 

apoiados pelo MCT, realizaram ampla pesquisa sobre os 

impactos do SL no Brasil em 2005 (SOFTEX, 2005), a partir 

da qual foi possível perceber perspectivas importantes 

para a indústria de software brasileira, profissionais da 

área de TI e comunidade científica em geral: 

- o perfil dos desenvolvedores brasileiros é seme- 

lhante ao perfil europeu, bastante profissionalizado 

e com predominância de profissionais qualificados; 

- dentre as empresas desenvolvedoras há o predomí- 

nio de pequenas empresas, mas grandes empresas tam- 

bém já adotam esse modelo para realização de negóci- 

os - aliado ao perfil dos desenvolvedores abre pers- 

pectiva de crescimento do número de empreendedores 

no país associado à redução de custo na obtenção das 
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ferramentas de desenvolvimento obtido por meio da 

eliminação do envio de royalties ao exterior; 

- há predomínio de grandes organizações, com desta- 

que para os setores de tecnologias da informação e 

comunicação, governo, comércio e educação. Suas prin- 

cipais motivações são econômicas (diminuição de cus- 

tos) e técnicas (desenvolvimento de novas habilida- 

des) - perspectivas: de geração de novas oportunida- 

des de trabalho principalmente no que tange à manu- 

tenção de soluções proprietárias simultaneamente ao 

desenvolvimento de soluções livres similares; de 

capacitação de mão-de-obra técnica suficiente para 

amparar os programas governamentais de redução da 

exclusão social-digital; de aumento de associações entre 

indústria/empresa/instituições de ensino com vistas 

ao desenvolvimento de soluções nacionais de alta qua- 

lidade e custos menores que os atuais; 

- no Brasil o mercado de sistemas operacionais basea- 

dos em SL/CA possui uma dimensão de no mínimo R$ 

77 milhões, considerando-se somente a venda de dis- 

tribuições e serviços correlatos do Linux, com potenci- 

al de crescimento de 2,5 a 3 vezes nos próximos anos; 

- sendo este um modelo fortemente associado à 

prestação de serviços, há a existência de uma par- 

cela considerável de serviços comercializados, que 

não pôde ser computada, dada a inexistência de 

estatísticas sobre o modelo SL/CA no Brasil. Tam- 

bém faltam estatísticas e metodologia para 

mensurar o mercado de Linux nos embarcados. 

 
Software livre queira ou não seus idealizadores, é 

hoje um negócio de alguns bilhões de dólares, com 

perspectivas de crescimento acelerado nos próxi- 

mos anos. Mesmo organizações que surgiram na 

onda libertária provocada pelo Linux hoje trans- 

formaram-se em grandes empresas, com atuação 

global. Outras estão querendo percorrer a mesma 

trajetória (SOFTEX, 2005). 

 

 

Imprescindível, portanto, àqueles que atuam nas 

esferas acadêmicas e tecnológicas o alinhamento de idéi- 

as e conhecimentos à realidade brasileira, de forma a 

oportunizar a atuação de agentes transformadores em 

diversas esferas de ação, proporcionando o surgimento 

de soluções inteligentes e perspicazes aos nossos pa- res 

e à sociedade, por extensão. 
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RESUMO 

 
 

Este artigo faz uma abordagem da aprendizagem a distância como possibilidade de estabelecimento de interacções a 
distância entre estudantes dispersos geograficamente mas com interesses comuns. O acesso a meios de construção de 
conhecimento tecnologicamente estruturados e sua relação com o ensino é outra das abordagens efetuadas. A seleção 
da temática é motivada pela experiência enquanto professor no ensino a distância universitário. As principais teorias 
da educação a distância trouxeram para a pedagogia uma nova percepção da dimensão de espaço e tempo de 
aprendizagem. No ensino convencional a sincronização requerida como condição essencial para a realização dos 
processos é redimensionada quando este é desenvolvido em ambientes não presenciais, sobretudo após a introdução 
da Internet como meio pedagógico. 
 
Palavras-chave: Educação a distância. Online. Métodos de ensino. Tecnologias de informação e comunicação. 
 
 
 

ABSTRACT 
 
 

This article makes an approach of long distance teaching as a possibility for establishing long range interaction 
between students, with common interests, geographically dispersed. Access to technologically structured means to 
construct knowledge and the relation with teaching is another of the conducted approaches. The selection of the 
theme is motivated by the experience as teacher in university-level long distance teaching. The main theories of long- 
distance education have brought to pedagogy a new perception of the dimension of learning space and time. In 
conventional teaching the required synchronization as an essential condition for conducting processes is redimensioned 
when it is developed in environments that do not require physical presence, especially after the introduction of the 
Internet as a pedagogical mean. 
 
Keywords: Distance education. Online. Teaching methods. Information communication technologies. 
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Educação 

 

 

 
 

 
 

INTRODUÇÃO 

 

Os meios tradicionais de divulgação do conhecimen- 

to, com a disseminação de tecnologias interativas, têm sido 

alterados. 

A utilização da Internet, por meio de suas ferramen- 

tas, tais como msn, e-mail, skype etc., permitiu o desenvol- 

vimento de ambientes virtuais de aprendizagem, conver- 

tendo-se em mecanismo de mediação pedagógica e aumen- 

tando as oportunidades de construção colaborativa do co- 

nhecimento. 

Na sociedade de aprendizagem em que vivemos, é 

fulcral uma formação permanente em um mercado de traba- 

lho cada vez mais complexo, onde se verifica um acelerado 

ritmo de mudança tecnológica, que nos exige uma aprendi- 

zagem contínua. Assim, o indivíduo tem de aprender mui- 

tas coisas diferentes em curto espaço de tempo devido ao 

grande volume de informação que devemos processar e à 

velocidade de mudança que nos leva a um aperfeiçoamen- 

to constante. 

A alteração das estruturas sociais permitiu o apareci- 

mento de novos contextos de aprendizagem e o surgimento 

de novas formas de construir conhecimento. 

A modificação do conceito de comunidade, aliada às 

novas ferramentas tecnológicas, permitiu o aparecimento 

de novos grupos que não existiam. As plataformas 

construídas a partir desse conceito de rede são um veículo 

para a construção de uma comunidade de aprendizagem. 

Presentemente as comunidades surgem, não agregadas a 

um lugar, mas devido a convergências de valores, ideias 

etc. A necessidade natural do ser humano em comunicar 

impulsiona a criação dessas comunidades, e as novas 

tecnologias permitiram que se criassem comunidades à 

medida que surgisse uma nova necessidade de comunica- 

ção não satisfeita. 

O ensino a distância já é usado em grande parte do 

mundo, sendo caracterizado pela separação física entre 

professor e estudante, em que a transmissão dos conteú- 

dos educativos é efetuada mediante a utilização de meios 

técnicos de comunicação. Dessa forma permite ao estu- 

dante ter acesso ao ensino sem horários fixos, sem proble- 

mas com a deslocação à instituição e podendo criar um 

programa de estudo próprio. No entanto, o ensino a dis- 

tância não gera uma separação entre estudante e profes- 

sor, procura reduzir as distâncias que a vida criou, e não 

 
 
 

exclui o contato direto entre os estudantes e entre estu- 

dante e professor. 

Na Península Ibérica, muitas instituições de ensino 

presencial ainda têm receio de adotar o ensino a distância 

porque este exige um grande investimento inicial em recur- 

sos tecnológicos e formativos e o sucesso ainda não é 

totalmente garantido, embora já se tenham realizado vários 

estudos comprovando o contrário. Nomeadamente em uni- 

versidades dos Estados Unidos da América do Norte, com 

aulas presenciais e virtuais, verificou-se que as aulas vir- 

tuais reveleram-se mais produtivas, devido à colaboração 

entre os estudantes estimulada pela menor facilidade de 

questionar diretamente o professor. 

O ensino a distância é mais exigente para estudante e 

para professor do que o ensino presencial por diversas 

razões a saber. 

A comunicação assíncrona característica do ensino 

a distância, ao contrário da comunicação síncrona no ensi- 

no presencial, exige aos intervenientes que sejam capazes 

de comunicar de uma forma construtiva e precisa e com um 

comportamento muito mais sensibilizado, atento e cuida- 

doso para com os estudantes, isto de forma a ultrapassar a 

ausência da componente humana própria do ensino a dis- 

tância, maximizando a componente "humana" da comuni- 

cação mediada por computador. 

O estudante tem que ter maior nível de motivação e 

maior autonomia de aprendizagem, assim como precisa gerir 

seu tempo, sendo obrigado a desenvolver habilidades de 

independência e de trabalho. 

O professor tem a necessidade de elaborar os e-con- 

teúdos sob a forma de materiais didáticos que facilitem um 

processo de aprendizagem mais autônomo baseado no 

autoestudo, exigindo mais tempo na preparação e na con- 

cepção das aulas. 

O desenvolvimento profissional e a aprendizagem ao 

longo da vida são hoje considerados necessidades sociais 

que estão presentes em todos os setores de atividade, ga- 

nhando pertinência mais significativa quando se 

equacionam as potencialidades do desenvolvimento 

tecnológico que conduziu à atual sociedade da informação 

e do conhecimento. É nesse contexto, mais abrangente, 

que hoje dificilmente se fala de formação e de aprendiza- 

gem sem referência ao e-learning e aos ambientes de apren- 

dizagem que lhe são associados. 

O ponto crítico do e-learning está nos contextos de 
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as formas atuais de ensinar e aprender. 

“O ensino a distância já é usado em grande 

parte do mundo, sendo caracterizado pela 

separação física entre o professor e 

estudante, onde a transmissão dos conteúdos 

educativos é efetuada através da utilização 

de meios técnicos de comunicação.” 

 

aprendizagem proporcionados aos formandos, sendo ne- 

cessário criar um equilíbrio entre os conteúdos e os con- 

textos. Para este investigador o desafio da escola do futu- 

ro consiste em: 

 

[...] criar comunidades ricas de contexto onde a apren- 

dizagem individual e colectiva se constrói e onde os 
aprendentes assumem a responsabilidade, não só da 
construção do seu próprio saber, mas também da 
construção de espaços de pertença onde a aprendiza- 
gem colectiva tem lugar (FIGUEIREDO, 2002). 
 

O estudo efetuado por Morten Paulsen e Desmod 

Keegan no âmbito do projeto Web-Edu, da Comissão Euro- 

péia, permite concluir que grande parte do sucesso do en- 

sino a distância pode ser atribuído à disponibilidade dos 

sistemas de gestão da aprendizagem Learning Mangement 

System (LSM), também designados por plataformas de 

aprendizagem. 

Ainda segundo os mesmos autores: 

 

[...] um LSM permite que uma instituição desenvol- 

va materiais de aprendizagem, disponibilize cursos 
aos estudantes, proceda a testes e avaliações, cons- 
trua bases de dados de estudantes com possibilidade 
de monitorização dos respectivos resultados e pro- 

gressão por via electrónica (PAULSEN, 2002). 
 

Algumas instituições de ensino superior desenvol- 

vem seus sistemas internamente, adquirem alternativas de 

open source ou compram licenças para plataformas de 

marca. 

Já alguns anos que vivemos uma época de rápido 

desenvolvimento das tecnologias informáticas, com aces- 

so a redes globais de computadores, a base de dados, a 

bibliotecas virtuais, ao correio eletrônico, a CD-ROM, e a 

uma grande variedade de oferta de softwares. Essas no- 

vas tecnologias ajudam-nos a ampliar e modificar 

Com a massificação das novas tecnologias de infor- 

mação e comunicação, tornou-se imperativa a adoção des- 

tas nos processos de ensino e aprendizagem. O processo 

que realiza esse ambiente de aprendizagem é designado 

por e-learning. 

O e-learning é uma forma de ensino a distância quan- 

do existe um processo de aprendizagem cuja comunicação 

entre docente e estudante é assíncrona e mediada por com- 

putador. Essa forma de ensino é colaborativa, dando a pos- 

sibilidade de o estudante beneficiar-se do apoio e do 

feedback dos outros estudantes ao longo do percurso de 

aprendizagem. 

O número de docentes que lecionam nessa modali- 

dade de ensino é cada vez maior na Península Ibérica e no 

resto do mundo. Isso é devido ao fato de de esse tipo de 

ensino centrar-se no estudante, o qual pode construir seu 

percurso de autoformação, interagindo com os conteúdos 

disponíveis segundo suas necessidades de aprendizagem, 

de forma flexível, independentemente da hora ou local e a 

um ritmo próprio, associando a teoria a diversas atividades 

práticas. 

Os meios tradicionais de divulgação do conhecimen- 

to, do ensino presencial, como os livros e as salas de aula 

têm sido alterados com o surgimento de tecnologias 

interativas. Os professores e estudantes passaram a utili- 

zar ferramentas como a Internet, que vieram revolucionar 

os sistemas de ensino eletrônicos como o e-learning, o e- 

mail, a audioconferência baseada em videoconferência. 

Para a operacionalização do curso em e-learning é 

muitas vezes utilizada a plataforma Modular 

Object.Oriented Dynamic Learning Environment 

(MOODLE). O Moodle é um sistema gratuito de gestão de 

aprendizagem (learning management system) muito sim- 

ples de parametrizar e com várias funcionalidades, distri- 

buído sob a licença de Open Source (software livre), que 

se encontra em desenvolvimento, em uma perspectiva 

pedagógica, por Martin Dougiamas no âmbito de seu tra- 

balho de doutoramento (DOUGIAMAS; TAYLOR, 2003). 

Essa ferramenta de ensino a distância foi dese- 

nhada para criar cursos baseados na Internet, sendo 

um software criado para docentes e estudantes que exis- 

te em trinta e quatro idiomas. E permite aos professores 

lecionarem aulas e aos estudantes assistir e interagir 

com elas por meio de atividades geridas pelo docente. 
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“[...] o ensino à distância, ao contrário da 

comunicação síncrona no ensino presencial, 

exige aos intervenientes que sejam capazes de 

comunicar de uma forma construtiva e 

precisa e com um comportamento muito 

mais sensibilizado.” 

 
 

O Moodle permite a comunicação assíncrona medi- 

ante a utilização de fóruns de discussão e do e-mail, e tam- 

bém da comunicação síncrona com a disponibilização de 

salas de discussão e do chat. Permite a criação de proces- 

sos de avaliação dos estudantes e compreende a facilida- 

de de conteúdos pela publicação de conteúdos, que ficam 

disponíveis para os estudantes. 

O Moodle é assim uma plataforma web que permite a 

gestão e distribuição de conteúdos on-line. O objetivo é 

que cada professor possa disponibilizar os conteúdos re- 

ferentes às suas unidades curriculares, não necessitando 

de criar uma página pessoal com as dificuldades técnicas 

inerentes se o objetivo for somente a distribuição de con- 

teúdos. Mas também permite que os estudantes insiram os 

próprios ficheiros, enviem os trabalhos e coloquem dúvi- 

das pelo correio eletrônico. 

Por meio do Moodle todo o processo está facilita- 

do tanto para os professores como para os estudantes 

que podem inserir ficheiros de dúvidas e comentários 

na plataforma, automaticamente, visíveis para todos, 

criando uma ambiente colaborativo de aprendizagem. 

As atividades possíveis de se fazerem na plata- 

forma Moodle são várias, tais como: chat, fórum, glos- 

sário, lição, miniteste, referendo, trabalho, scorm, wiki, 

workshop. 

Outro aspecto relevante é a construção do signi- 

ficado da rede, que vai além da compreensão de que é 

um mero espaço para distribuição de informação, para 

concebê-la como um espaço de aprendizagem que po- 

derá possibilitar relações de igualdade e autonomia, 

onde seja possível estabelecer processos coletivos de 

negociação permanente sem a existência de centros fi- 

xos, respeitando assim a multiplicidade de olhares e re- 

ferências que emergem nos diferentes processos peda- 

gógicos, seja em nível presencial ou a distância. 

 
 
 

Vivemos na era da informação baseada na Web, quan- 

do estamos assistindo a um crescimento exponencial das 

tecnologias de informação e comunicação. Por isso, é fun- 

damental acompanhar essa evolução mediante um ensino 

inovador e de qualidade que proporcione uma aprendiza- 

gem autônoma, recorrendo a diferentes meios e formas de 

comunicação. 

Dessa forma, surge a educação a distância baseada 

na Web, caracterizada pela separação física de docente e 

estudante; utilização de uma rede computadorizada para 

apresentar os conteúdos programáticos; e comunicação 

bidirecional para que os estudantes possam comunicar entre 

si e com o docente. 

O e-learning é uma forma de educação on-line que 

abrange um conjunto de aplicações e processos, como a 

aprendizagem baseada no computador e salas de aula vir- 

tuais. E inclui a disponibilização dos conteúdos 

programáticos pela Internet, CD-ROM, TV interativa. 

No quadro atual de mudanças contínuas, a formação 

do indivíduo tornou-se uma mais-valia para a empresa, re- 

querendo um processo de aprendizagem permanente. 

O e-learning, sendo a forma mais recente de ensino a 

distância, dá a possibilidade de uma formação direcionada 

à qualidade e às exigências dos sistemas e dos conteúdos, 

bem como um ensino personalizado no qual a gestão do 

tempo fica a critério do estudante. 

 
 

“O e-learning é uma forma de ensino à 

distância quando existe um processo de 

aprendizagem cuja comunicação entre docente 

e estudante é assíncrona, e mediada por 

computador...” 

 
 

BENEFÍCIOS DO ENSINO PRESENCIAL E DO ENSI- 

NO A DISTÂNCIA 

 

O ensino a distância oferece muitos benefícios, tais 

como: 

Circulação de informação em tempo real com acesso 

disponível a todos os interessados, em qualquer lugar e 

hora, desde que se tenha um computador com ligação à 

rede. O que permite ritmos diferentes de aprendizagem que 

não são possíveis em uma estrutura do ensino presencial. 
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Quanto à interatividade, trata-se da mudança de um 

ensino no qual é limitado o papel do estudante na busca da 

informação e em que ele tenta se adaptar à informação exis- 

tente, para um ensino em que a informação se adapta ao 

estudante. Os vários tipos de modalidade de interação na 

aprendizagem de e-learning são: interação estudante-com- 

putador, interação estudante-conteúdo, interação estudan- 

te-docente, interação estudante-estudante. 

O docente deve ter um papel preponderante median- 

te contato permanente com o estudante e fazer com que a 

motivação, o envolvimento, o compromisso, a confiança, a 

participação deste se mantenham elevados. Se necessário, 

agir com cautela de forma a evitar que os estudantes aban- 

donem os cursos por sentimento de isolamento ou ritmo 

do curso ou exigências diversas de caráter pessoal e/ou 

profissional. Por fim, o docente deve ter atenção às dife- 

renças culturais, de diferentes meios sociais, e com vários 

níveis de experiência dos estudantes. 

A possibilidade de utilizar a comunicação assíncrona 

(permite maior reflexão, amadurecimento dos conhecimen- 

tos, das opiniões etc.) e a comunicação síncrona (como os 

chats, que podem ajudar a promover a inclusão e a sensa- 

ção de estar em uma sala de aula). 

As diferentes modalidades de comunicação disponí- 

veis no ambiente on-line, síncrona e assíncrona, exigem 

que o docente seja capaz de se comunicar de forma precisa 

e construtiva e ter um certo comportamento: como ser aten- 

to e cuidadoso estando sensibilizado para com os estu- 

dantes que não têm uma presença regular e contínua nos 

fóruns e nos grupos de debates, dar tempo ao estudante 

para responder às mensagens, desenvolver técnicas de 

questionários e de debate (ferramentas de ensino on-line). 

Na aprendizagem on-line existem diversas formas de moti- 

var os estudantes no envolvimento de debates como, por 

exemplo, os relatórios de grupo (resumo dos resultados 

dos trabalhos em grupo) e a apresentação destes à turma 

para debate geral. 

A comunicação síncrona, ao contrário da assíncrona, 

depende de um horário fixo como, por exemplo, a utilização 

do chat quando é necessária informação rápida. 

Os fóruns enquanto instrumentos pedagógicos do 

e-learning contribuem muito positivamente para promo- 

ver uma mudança de metodologias na relação ensino-apren- 

dizagem, no sentido da aproximação e abertura ao mundo, 

por suas características organizacionais e temporais. Os 

fóruns são aplicações destinadas ao uso em rede, 

disponibilizadas em uma intranet ou na Internet a partir de 

um servidor Web que suporte conteúdos dinâmicos apoia- 

dos em base de dados. Os fóruns permitem que docentes e 

estudantes se comuniquem a distância assincronamente 

(REIS; MARTINS, 2008). 

Esse instrumento de apoio ao ensino de e-learning 

constitui uma mais-valia ao processo de ensino-aprendiza- 

gem e à dinâmica da comunidade estudantil. Mas a predis- 

posição para a utilização de fóruns pressupõe a existência 

de ferramentas específicas. Tais plataformas encontram-se 

pouco disponíveis, principalmente sem custos, facilmente 

adequadas ao estabelecimento de comunidade de ensino- 

aprendizagem. 

A comunicação por meio de fóruns cria um espírito 

de lealdade entre os estudantes porque questões, dúvi- 

das, participações são "públicas", permitindo um acompa- 

nhamento global das interações, utilizável de formas dife- 

rentes. Aos docentes dá uma perspectiva global do inte- 

resse, empenho e da evolução da aprendizagem dos estu- 

dantes. A estes, permite beneficiar-se das dúvidas dos co- 

legas para esclarecer as próprias. 

O feedback do docente quanto ao desempenho dos 

estudantes tem uma importância fulcral para estes, devido 

às características do ambiente e da comunicação on-line. É 

fundamental que os estudantes saibam os critérios de ava- 

liação de cada atividade de forma a ficarem cientes do que 

vai ser avaliado e em que momento, tal como a avaliação 

contínua baseada na participação dos debates na turma ou 

a avaliação dos trabalhos individuais e em grupo ou de 

testes. 

O correio eletrônico também é uma forma de comuni- 

cação e tal como os fóruns permite endereçar mensagens a 

vários destinos simultaneamente, transformando uma con- 

versa a dois em um fórum de discussão. 

A utilização de "fóruns de ajuda mútua" são formas 

de interação entre os estudantes para se ajudarem mutua- 

mente na realização da atividade. 

O docente tem de ter presentes as regras de convi- 

vência social específicas da comunicação em ambiente on- 

line, tentando maximizar a componente "humana" da co- 

municação mediada por computador. Além disso, deve en- 

corajar sempre uma relação de partilha e cooperação com 

os estudantes, assegurando uma comunicação frequente 

entre todos, bem como estimular os estudantes a terem um 
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espírito de grupo, que é peculiarmente importante nesse 

tipo de contexto de aprendizagem. 

A ação do docente é fundamental para a criação de 

um sentimento de comunidade, construindo e mantendo 

um ambiente de aprendizagem coletiva, sendo por meio 

desta que a aprendizagem em e-learning ocorre. Pretende- 

se mobilizar competências nas diferentes modalidades de 

aprendizagem: autoaprendizagem, aprendizagem 

colaborativa e aprendizagem em equipe. Encorajar todos 

os estudantes a contribuir para a discussão dos conteú- 

dos disponibilizados orientando-os em sua gestão mais 

adequada para lidar com a informação. 

 
 

“Os fóruns enquanto instrumentos 

pedagógicos do e-learning contribuem 

muito positivamente para promover 

uma mudança de metodologias na 

relação ensino/aprendizagem, no 

sentido da aproximação e abertura ao 

mundo, pelas suas características 

organizacionais e temporais.” 

 
 

Os sistemas de e-learning devem incluir conteúdos 

testados, avaliação sempre que possível por intermédio de 

fóruns, possibilidade de escolha mediante conteúdos 

interativos, informações do interesse do estudante, siste- 

mas de som e imagem para a comunicação assíncrona e 

síncrona. 

Alguns dos desafios do ensino em e-learning é a 

adoção constante por parte dos docentes de uma atitude 

construtiva, colaborativa, incentivadora, de forma a que 

os estudantes se sintam estimulados e desenvolvam a 

curiosidade, o espírito crítico, a capacidade de iniciativa, a 

participação e a automotivação. 

A preparação dos materiais deve incluir: as ativida- 

des, que são os principais elementos ativadores do conhe- 

cimento e as temáticas para desenvolver a participação e a 

interação entre os estudantes. E a definição dos tipos de 

colaboração on-line disponíveis para cada atividade, os 

objetivos e competências que o estudante deve adquirir 

com a realização de cada atividade, as exigências e expec- 

tativas do docente on-line , a metodologia de trabalho, os 

 
 
 

critérios de avaliação das atividades e seu peso face à ava- 

liação final. No ensino de e-learning a avaliação tem uma 

importância acrescida, devendo ser bem explícita dada a 

natureza do contexto ensino-aprendizagem. 

O docente é responsável, ainda, pela preparação dos 

materiais on-line e off-line para cada atividade (programas, 

leituras a pesquisar , exercícios, trabalhos individuais e em 

grupo, questões a discutir), devendo considerar o tempo 

exigido para a realização da atividade e o prazo para sua 

conclusão e promovendo "fóruns de ajuda mútua" como 

uma forma de interação entre os estudantes para que estes 

se ajudem mutuamente na realização da atividade. 

O ensino a distância sempre teve uma forte compo- 

nente pedagógica. Atualmente, com o contributo das 

tecnologias de informação e comunicação, o e-learning 

detém muitas das funcionalidades que se podem encontrar 

no ensino presencial com a vantagem de o estudante gerir 

seu tempo e a qualquer distância. 

O crescente desenvolvimento de uma economia ba- 

seada no conhecimento não pode deixar de colocar novas 

expectativas em relação à necessária adaptação das Insti- 

tuições do Ensino Superior, já que são enfrentados desafi- 

os significativos e vislumbradas grandes oportunidades. 

O acesso facilitado de todos os estudantes indepen- 

dentemente de sua localização geográfica e dos níveis e 

ritmos de aprendizagem evita o deslocamento e a ausência 

do local de trabalho (economia de tempo). 

Além disso, o e-learning possibilita que um grande 

número de estudantes que não têm possibilidade de se 

subordinar à rigidez de horários e locais das universidades 

presenciais prossiga seus estudos, contribuindo, dessa 

forma, para a redução do número de estudantes que aban- 

donam o ensino superior. 

O recurso ao uso das tecnologias, aos meios de co- 

municação como a Internet, permite ultrapassar as dificul- 

dades de acesso à educação e minimizar os problemas de 

aprendizagem por parte dos alunos, que estudam individu- 

almente, reduzindo a sensação de isolamento. 

A comunicação bidirecional existente nessa modalida- 

de de ensino-aprendizagem permite ao estudante não ser 

somente receptor de mensagens, mas sim estabelecer rela- 

ções de diálogos e de críticas participativas. 

O e-learning permite uma aprendizagem autodirigida 

que é realizada de forma autônoma pelo estudante, com base 

nos materiais e orientações realizadas pelos professores. 
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O estudo é individualizado e independente, possibilitando 

ao estudante construir seu caminho e a evolução de seu 

conhecimento por si mesmo, tornando-se autodidata e au- 

tor de suas reflexões. 

Por outro lado, facilita uma aprendizagem interativa 

que se traduz em uma aprendizagem que emerge do traba- 

lho em grupo, na forma de partilharem perspectivas com 

base em objetivos comuns e modos de trabalho negocia- 

dos coletivamente. 

Os professores devem adotar uma atitude 

construtivista, colaborativa, incentivadora, pela qual os 

estudantes se sintam estimulados e desenvolvam a curio- 

sidade, o espírito crítico, a capacidade de iniciativa, a par- 

ticipação e a automotivação. 

Uma das grandes vantagens do ensino on-line é a 

flexibilidade do horário de acesso ao ambiente virtual de 

aprendizagem. No entanto, essa liberdade terá que ser bem 

gerida de forma a se utilizarem adequadamente do tempo e 

não participarem nas atividades somente no último dia. 

É essencial a definição da periodicidade para a publi- 

cação das aulas, o período de cada uma, o tempo de estudo 

para a realização das atividades e leitura dos materiais de 

aprendizagem. 

Por vezes, os alunos sentem-se perdidos no tempo e 

espaço, não conseguem utilizar a autonomia concedida 

como uma vantagem, o que é compreensível porque du- 

rante muitos anos somente ouviram o professor a dar a 

matéria acreditando ser melhor forma de ensinar. 

Essas formas de ensino revestem-se de um sucesso 

cada vez maior em determinado público-alvo e em determi- 

nados setores empresariais, dada a convergência de ne- 

cessidades entre a empresa e os novos meios tecnológicos, 

pois permite dotar os estudantes de conhecimento, dan- 

do-lhes a possibilidade de uma formação direcionada à 

qualidade e às exigências dos sistemas e conteúdos, na 

qual a gestão do tempo fica a critério do estudante. 

Os projetos de ensino colaborativo são mais 

motivadores para os estudantes, sobretudo se aplicado o 

sistema de fóruns, mails, videoconferência, chat. 

Nos últimos anos, tem-se assistido a uma grande pre- 

ocupação em formar professores no contexto do ensino e- 

learning, porque nesse tipo de ensino existem muitas com- 

petências específicas, tais como os aspectos pedagógi- 

cos, técnicos e estéticos, essenciais à criação de conteú- 

dos. Não obstante, o e-learning exigir do estudante maior 

nível de motivação e maior autonomia de aprendizagem do 

que a formação presencial, promove a inovação nos pro- 

cessos formativos, estimula a criação de conteúdos 

multimídia, permite a criação de comunidades de aprendi- 

zagem e alarga a cobertura geográfica da formação. 

Contudo, nunca pode ser utilizado como um recurso 

de segunda escolha, pois só é vantajoso se permitir obter 

bons resultados pedagógicos para o estudante, principal 

destinatário do saber. Assim, o e-learning e o b-learning 

(Blended Learning), alguns dos desenvolvimentos mais 

recentes nas metodologias de ensino a distância, apresen- 

tam-se como estratégias formativas e educativas inovado- 

ras que são consideradas cruciais nos dias de hoje, pro- 

porcionando a possibilidade de os estudantes se tornarem 

pensadores críticos pró-ativos, construindo estruturas 

cognitivas próprias para a análise e a interpretação de in- 

formações, de forma a intervir de maneira mais eficaz na 

realidade. Como se afirmou anteriormente, o ensino em e- 

learning permite ao estudante progredir no próprio ritmo, 

com acesso a conteúdos atualizados e vastos e com conta- 

to com especialistas de várias áreas, sendo possível apren- 

der em qualquer lugar e a qualquer hora. Por outro lado, 

exige conhecimentos informáticos, automotivação e 

autodisciplina, representando importantes desafios em tor- 

no da emergência do grupo de aprendizagem, apoiada na 

comunicação mediada por computador, o qual introduz al- 

terações profundas relativamente a aspectos estruturantes 

do ensino a distância convencional. 

Na verdade, o efeito do grupo traz muitos benefícios 

à aprendizagem, pois a diversificação das possibilidades 

de interação estudante-estudante, estudante-conteúdo, 

estudante-professor; a partilha de informação e a constru- 

ção individual e coletiva do conhecimento é fundamental 

no ensino universitário de excelência . Tendo começado a 

desenvolver-se com o intuito puramente acadêmico e de 

caráter universitário, é, presentemente, uma solução para 

as empresas que querem se manter competitivas, existindo 

abundantes exemplos de academias de formação empresa- 

riais. Por último, saliente-se que a motivação dos estudan- 

tes é apontada como um dos fatores críticos de sucesso do 

sistema, associado a um contrato de aprendizagem bem 

elaborado e explícito, pois, erroneamente, essa modalidade 

de ensino tem tendência a reproduzir os modelos tradicio- 

nais de aprendizagem assentes na transferência de conhe- 

cimento, menosprezando as oportunidades oferecidas por 
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um ambiente favorável à inovação, aprendizagem 

colaborativa etc. e subvertendo, as vantagens e o signifi- 

cado de ambiente de ensino a distância. 

O e-learning, como não implica a presença física e 

temporalmente coincidente de alunos e docentes, possibi- 

lita que os professores possam lecionar em várias institui- 

ções e/ou a mesma unidade curricular em vários cursos. 

Torna-se fácil perspectivar condições para um maior inter- 

câmbio cultural e pedagógico entre instituições de ensino 

de todo o mundo, que podem incluir a oferta em determina- 

da instituição de unidades curriculares lecionadas por um 

professor localizado em outra de um país diferente, criando 

alternativas e possibilidades para desenhar oportunida- 

des de reforço da dimensão europeia dos cursos de ensino 

superior. 

O e-learning constitui uma alternativa importante, 

tendo em conta que muitos fatores podem por vezes 

condicionar a mobilidade, como de natureza financeira, e/ 

ou profissional. Assim funciona como um espaço virtual 

de mobilidade de professores e alunos entre universida- 

des. 

O fato de não implicar a presença em termos tempo- 

rais e físicos permite grande flexibilidade na gestão do tem- 

po e momentos de formação por parte de todos. Esse fator 

é muito importante, considerando-se a necessidade de 

muitos alunos de conciliar atividades e responsabilidades 

profissionais com a continuação de seus estudos. 

 

ENSINO PRESENCIAL E ENSINO A DISTÂNCIA 

 

A educação passa por um processo de mudança que 

provoca repercussões sociais, econômicas e políticas que, 

estimuladas pelo novo e surpreendente modo de vida que 

o avanço tecnológico tem proporcionado ao homem, a cada 

instante, descortinam a necessidade de um olhar diferente 

e renovado para o espaço educacional, a fim de se traçar 

um novo perfil de estratégias pedagógicas e da relação 

professor-estudante, frente às velozes transformações 

informático-didáticas. 

Na formação no ensino superior nas modalidades 

on-line e presencial, alguns elementos importantes atuam 

na aprendizagem e na formação de uma comunidade a par- 

tir da articulação da presença cognitiva, presença social e 

presença de ensino. 

A presença cognitiva refere-se à construção de 

 
 
 

significados pelos intervenientes da comunidade, a qual 

se dá a partir da comunicação. A presença social refere-se 

à projeção individual dos intervenientes enquanto sujei- 

tos, tanto nos aspectos emocionais quanto sociais. A pre- 

sença de ensino refere-se ao grau com que o professor 

concebe, planeja e facilita a aprendizagem na comunidade. 

 
 

“O e-learning constitui uma alternativa 

tendo em conta que por muitos factores 

podem por vezes condicionar a mobilidade 

como de natureza financeira, profissional. ” 

 
 

A principal diferença entre a educação presencial e a 

educação a distância é que nesta o estudante tem acesso 

ao conhecimento e desenvolve hábitos, habilidades e ati- 

tudes relativos ao estudo e à própria vida, em tempo real e 

local que lhe são adequados, não com a ajuda, em tempo 

integral da aula, de um professor, mas com a mediação de 

professores atuando a distância e com apoio de materiais 

didáticos sistematicamente organizados, apresentados em 

diferentes suportes de informação, utilizados isoladamen- 

te ou combinados pelos diversos meios de comunicação. 

A diferença fundamental entre os processos de ensi- 

no presencial e aqueles relacionados com a educação a 

distância, concerne à assincronicidade e à ausência de con- 

tato face a face. Essas características da educação a dis- 

tância podem gerar uma distância transacional, que resulta 

da conjugação entre o ambiente de aprendizagem, as pes- 

soas e os padrões de comportamento nessa situação. A 

transação a que chamamos "ensino a distância" acontece 

entre pessoas que são os professores e estudantes, em um 

ambiente que propicia características especiais de separa- 

ção mútua e, consequentemente, um conjunto especial de 

comportamentos de ensino-aprendizagem. A separação fí- 

sica conduz a uma lacuna psicológica e de comunicação, 

sendo um espaço potencial que pode ser mal entendido 

entre as manifestações do professor e estudante - a deno- 

minada distância transacional. 

Peter Berger e Thomas Luckmann (2004) afirmam que 

a presença social é permeada pela formação de um mundo 

coerente que dê sustentação e significado a cada um de 

seus membros e esse mundo é objetivo e subjetivo, no 

qual a experiência é fator fundamental para a criação da 
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realidade. O sujeito e o objeto da experiência perfazem-se 

de forma interativa. 

Para esses autores, a possibilidade de interação so- 

cial só pode ocorrer quando houver o encontro real e pes- 

soal com o outro. Para eles, a linguagem é o fator prepon- 

derante na objetividade da vida, pois ela sustenta e dá 

significado à existência. A possibilidade de a vida ter signi- 

ficados para os indivíduos está na criação de uma estrutu- 

ra de plausibilidade, na qual a plausibilidade é a capacida- 

de de tornar o mundo algo possível e compreensivo, sen- 

do uma questão de conservação e de transformação da 

realidade subjetiva. A necessidade de confirmação, identi- 

ficação e conservação estão presentes na conversa. A con- 

versa significa que os indivíduos interagem e nela estão a 

fala e a comunicação não-verbal. Para manter a realidade 

subjetiva a conversa deve apresentar continuidade e coe- 

rência, pois, se houver rupturas, estas podem representar 

ameaças para a paz subjetiva, assim deve ser constante. 

Essas ameaças ocorrem não apenas com o mais importante 

veículo para a conservação da realidade mas com qualquer 

outro que interrompa a definição da realidade na consciên- 

cia. Dessa forma há a possibilidade de a realidade subjeti- 

va ser transformada, o que Berger e Luckmann chamam de 

"alternação". 

Esta é a transformação, é o caso extremo da modifica- 

ção. A conversa religiosa é um exemplo clássico de 

alternação. A conversa para ser bem-sucedida como a 

alternação, exige a inclusão de condições sociais e 

conceituais. A condição social mais importante é a possibi- 

lidade de dispor de uma estrutura efetiva de plausibilidade, 

isto é, uma base social que sirva de "laboratório da trans- 

formação". Essa estrutura de plausibilidade será oferecida 

ao indivíduo pelos outros significados com os quais deve 

estabelecer forte identificação afetiva. Não é possível a 

transformação radical da realidade subjetiva sem essa iden- 

tificação, que inevitavelmente repete as experiências in- 

fantis da dependência emocional com os outros significa- 

dos. Estes últimos são os guias que conduzem à nova rea- 

lidade. Representam a estrutura de plausibilidade nos 

papeis que desempenham com relação ao indivíduo e 

mediatizam o novo mundo para o indivíduo. 

Peters (2004), ao discutir conceitos e modelos de edu- 

cação a distância, deixa claro as diferenças entre essa mo- 

dalidade e a educação presencial (face a face), em sala de 

aula. "É uma abordagem totalmente diferente, com 

estudantes, objectivos, métodos e acima de tudo, 

objectivos diferentes na política educacional" (PETERS, 

2004). Após distinguir e caracterizar alguns modelos de 

educação a distância, faz referência a um sistema global de 

ensino a distância on-line. 

Desde a década de 1970, os educadores perceberam 

o potencial de ensinar e aprender on-line, por meio de re- 

des de aprendizagem, baseadas nas possibilidades da co- 

munidade mediada por computador. Desde então, Harasim 

(1990) defende a ideia de que a educação on-line é um 

"outro domínio", diferente do domínio da educação tradi- 

cional e também distinto do domínio da educação a distân- 

cia em geral. 

Na educação presencial, a interação depende do tem- 

po e do lugar. A educação a distância tradicional não de- 

pende do tempo e do lugar, mas a interação dá-se nos for- 

matos um para um (professor-estudante) ou um para to- 

dos. A educação on-line, porém, não depende do tempo e 

do lugar e a interação é do tipo todos para todos. 

Os atributos-chave desse novo meio são a 

assincronidade, a não-presencialidade e a comunicação 

interativa. Essa combinação de atributos define a 

especificidade da educação on-line. 

Nesse tipo de metodologia de aprendizagem, o do- 

cente passou a conceber e desenhar atividades de ensino 

como: recursos pedagógicos ou e-ferramentas pedagógi- 

cos e e-conteúdos, devido à necessidade de disponibilizar 

os conteúdos sob a forma de materiais didáticos que faci- 

litem um processo de aprendizagem mais autônomo basea- 

do no autoestudo, de forma a utilizar os recursos 

tecnológicos disponíveis no ambiente on-line. 

Por outro lado, disseminou a possibilidade de recur- 

so a aulas interativas síncronas - videoconferência, áudio, 

chat (salas virtuais de conversação escrita e oral), e 

assíncronas - fóruns, e-mail, grupos de debate, enquanto 

metodologia de ensino. 

No método educacional convencional o conhecimen- 

to necessita de exposição presencial do professor para a 

assimilação do conteúdo pelo estudante, pois é estrita- 

mente necessária a presença física de ambos. Porém, as 

técnicas de ensino a distância substituíram essa necessi- 

dade física presencial por outros elementos que não cau- 

sem prejuízo ao rendimento e à absorção do conteúdo pe- 

los estudantes. 

A educação a distância é uma forma de ensino que 
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possibilita autoaprendizagem, com a mediação de recursos 

didáticos sistematicamente organizados, apresentados em 

diferentes suportes de informação, utilizados isoladamen- 

te ou combinados e veiculados pelos diversos meios de 

comunicação. 

Assim, a educação a distância possui algumas van- 

tagens em relação ao ensino tradicional, pois as pessoas 

podem escolher tanto a hora de estudar quanto a duração 

dos estudos, o que permite que se imponha um ritmo indi- 

vidual, sendo esta uma das grandes vantagens. 

Contudo, também apresenta várias desvantagens, tais 

como: os estudantes poderem sentir-se isolados por reali- 

zarem seus estudos sozinhos, pois é exigida uma grande 

motivação por parte do estudante para continuar o curso. 

Verifica-se que as características da educação a dis- 

tância são diferentes das do ensino presencial, pois até 

podem ter o mesmo objetivo que é a transmissão de conhe- 

cimento, mas divergem bastante uma da outra na forma de 

se transmitir esse conhecimento. 

Enquanto o ensino presencial se preocupa com o 

unitário, a educação a distância trabalha com o ensino em 

massa. 

Resultando da prática dos autores na modalidade de 

ensino-aprendizagem, conclui-se que o sucesso do ensino 

a distância está diretamente ligado a vários fatores, salien- 

tando a ferramenta utilizada, a forma como o professor con- 

duz a turma e principalmente a motivação do estudante 

para fazer o curso. 

Assim, o estudante deve ter à disposição uma ferra- 

menta que seja fácil de usar e com os recursos necessários 

para a interatividade desejada em um curso a distância e o 

professor deve conduzir sua turma fazendo debates, 

disponibilizando textos atualizados e informações que aju- 

dem o estudante na construção de seu conhecimento. Deve 

também conhecer o perfil do estudante com que vai traba- 

lhar para que consiga conduzir a turma de forma satisfatória, 

adequando o ambiente virtual às necessidades dos alu- 

nos. 

O perfil do estudante virtual tradicional focaliza-se, 

geralmente, em pessoas com mais idade e maturidade que 

tem condições de avaliar a real necessidade de fazer um 

curso a distância, sabendo que terão que estudar na maior 

parte do tempo sem o acompanhamento do professor. O 

estudante virtual precisa de ser autodidata e saber condu- 

zir o estudo de forma que as tarefas sejam realizadas sem a 

 
 
 

necessidade constante da presença do professor, pois pre- 

cisa ter presente que a vantagem oferecida pelos cursos a 

distância é de fazer os trabalhos a qualquer hora e em qual- 

quer lugar. 

O e-learning exige do estudante maior nível de moti- 

vação e autonomia de aprendizagem que a formação 

presencial. No entanto, promove a inovação nos proces- 

sos formativos, estimula a criação de conteúdos multimídia, 

permite a criação de comunidades de aprendizagem e alar- 

ga a cobertura geográfica da formação, mas o e-learning 

só é vantajoso se também permitir a obtenção de bons 

resultados pedagógicos para o estudante. 

A Internet possibilita um processo contínuo de cons- 

trução do conhecimento de forma integrada, levando o 

estudante a interagir e a pesquisar e sendo entendida como 

uma ferramenta didático-educativa facilitadora do proces- 

so ensino-aprendizagem. 

A educação on-line baseia-se na interação colectiva 

síncrona e assíncrona em um ambiente virtual, no qual ocor- 

re um processo de formação de uma comunidade virtual de 

aprendizagem colaborativa, o que em uma sociedade 

globalizada assume crucial pertinência, rumo à 

sustentabilidade organizacional e societal. 

Os meios tradicionais de divulgação do conhecimen- 

to, do ensino presencial, como os livros e as salas de aula, 

têm sido alterados com o surgimento de tecnologias 

interativas. Os professores e estudantes passaram a utili- 

zar ferramentas como a Internet, que veio revolucionar os 

sistemas de ensino eletrônicos como o e-learning, o e- 

mail e a audioconferência baseada em videoconferência. 

A comunicação assíncrona característica do ensino 

a distância, ao contrário da comunicação síncrona no ensi- 

no presencial, exige aos intervenientes que sejam capazes 

de comunicar de uma forma construtiva e precisa e com um 

comportamento muito mais sensibilizado, atento e cuida- 

doso para com os estudantes. Isto de forma a ultrapassar a 

ausência da componente humana própria do ensino a dis- 

tância, maximizando a componente "humana" da comuni- 

cação mediada por computador. 

O estudante tem que ter maior nível de motivação e 

autonomia de aprendizagem como também gerir seu tem- 

po, sendo obrigado a desenvolver habilidades de inde- 

pendência e de trabalho. 

O docente tem a necessidade de elaborar os e-con- 

teúdos sob a forma de materiais didáticos que facilitem um 
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processo de aprendizagem mais autônomo, baseado no 

autoestudo, exigindo mais tempo na preparação e concep- 

ção das aulas. 

A emergência da valorização do conhecimento na 

sociedade está interligada ao desenvolvimento das 

tecnologias de informação e comunicação, na medida em 

que potencializam os processos de criação e de dissemina- 

ção. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os produtos do conhecimento são inúmeros, poden- 

do citar, a título de exemplo, os programas de computador 

ou os jogos eletrônicos, que possuem um elevado valor de 

aquisição, se comparado com o custo do suporte físico. 

Contudo o que é vendido nesses produtos é o conheci- 

mento "utilizado" durante o desenvolvimento da aplica- 

ção e não suas matérias-primas, na acepção tradicional. 

Daqui, facilmente se retira que na nova economia as orga- 

nizações, para prosperar, necessitarão de aprender conti- 

nuamente e transpor para seus produtos ou serviços esse 

conhecimento incremental. 

O e-learning tem tido tendência a reproduzir os mo- 

delos tradicionais de aprendizagem assentes na transfe- 

rência de conhecimento, menosprezando as oportunida- 

des oferecidas por um ambiente favorável à inovação, 

aprendizagem colaborativa etc. Atualmente, assiste-se a 

um crescimento acentuado de cursos de e-learning, mui- 

tos deles não avançando muito além da recriação de um 

ambiente de ensino tradicional digitalizado, o que subver- 

te o significado de ambiente de ensino a distância. 

Hoje existe a necessidade de um ensino virtual euro- 

peu comum e de um sistema de diplomas europeu comum. 

A educação virtual situou-se essencialmente no plano na- 

cional e começa já a existir alguma colaboração 

transnacional, surgindo muitos consórcios entre centros 

especializados na Holanda, na Finlândia, na França e em 

universidades virtuais. 

Na ordem do dia estão as questões da garantia de 

qualidade, da certificação e das alianças estratégicas inter- 

nacionais que são amplamente discutidas. 

No ensino a distância, os papéis do professor e das 

instituições não são postos em causa. O que é alterado é 

sua função, deixando de ser agentes de ensino para se 

assumirem como parceiros de aprendizagem. Dessa forma, 

o contato pessoal não é desvalorizado, pelo contrário, tor- 

na-se mais interessante. 

Embora haja dificuldades a ultrapassar, a maior parte 

dos professores considera que as oportunidades são mui- 

to superiores às adversidades, isto porque a maior neces- 

sidade de preparação conduz a uma melhoria de desempe- 

nho nas aulas e uma maior empatia pelos estudantes. Es- 

ses desafios transformam-se em oportunidades de apren- 

dizagem para uma vasta audiência aumentando assim a 

motivação do professor e a participação de estudantes de 

diferentes meios sociais, econômicos, culturais e com vári- 

os níveis de experiência. 

A dificuldade de acesso ao conhecimento como ba- 

luarte das assimetrias socioeconômicas, e desenvolvimen- 

to das nações, longe de estar superada, começa a esbater- 

se, assumindo-se como vetor transversal da democratiza- 

ção e pêndulo da equidade social. 

Nos últimos anos, tem-se assistido a uma grande pre- 

ocupação em formar docentes no contexto do ensino e- 

learning, porque nesse tipo de ensino existem muitas com- 

petências específicas como aspectos pedagógicos, técni- 

cos e estéticos essenciais para a criação de conteúdos. 

O e-learning exige do estudante maior nível de moti- 

vação e autonomia de aprendizagem que a formação 

presencial. No entanto, promove a inovação nos proces- 

sos formativos, estimula a criação de conteúdos multimídia, 

permite a criação de comunidades de aprendizagem e alar- 

ga a cobertura geográfica da formação. Mas o e-learning 

só é vantajoso se também permitir obter bons resultados 

pedagógicos para o estudante. 

O e-learning e o b-learning (Blended Learning), de- 

senvolvimentos mais recentes das metodologias de ensi- 

no a distância, apresentam-se como estratégias formativas 

e educativas inovadoras consideradas cruciais para os dias 

de hoje. Além disso, proporcionam a possibilidade aos es- 

tudantes de se tornarem pensadores críticos pró-ativos, 

construindo estruturas cognitivas próprias para a análise 

e interpretação de informações, de forma a intervir de for- 

ma mais eficaz na realidade. 

O ensino de e-learning permite ao estudante progre- 

dir ao próprio ritmo com acesso aos conteúdos atualizados 

e vastos com contato com especialistas de várias áreas e 

aprender em qualquer lugar e a qualquer hora. Mas tam- 

bém exige conhecimentos informáticos, uma automotivação 

e autodisciplina e em termos dos desafios colocados pelo 
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ensino on-line, eles desenvolvem-se principalmente em 

torno da emergência do grupo, apoiada na comunicação 

mediada por computador. Esse fator introduz alterações 

profundas relativamente a aspectos estruturantes do ensi- 

no a distância convencional. 

O grupo traz muitos benefícios à aprendizagem, como 

a diversificação das possibilidades de interação estudan- 

te-estudante, estudante-conteúdo, estudante-professor; a 

partilha de informação e a construção individual e coletiva 

do conhecimento. 

O contrato de aprendizagem é um dos instrumentos 

principais de apoio ao estudante. 

A aprendizagem com o recurso às tecnologias, por 

meio do e-learning gera a possibilidade de o estudante 

gerir seu tempo, ser gestor do próprio conhecimento, ter 

uma formação contínua ativa e em constante atualização. 

O e-learning é, cada vez mais, a solução para o 

desenvolvimento de competências. Começou a desen- 

volver-se com o intuito escolar de caráter universitário 

e atualmente é também uma solução para as empresas 

que querem se manter competitivas. No entanto, a mo- 

tivação dos alunos é apontada como um do fator crítico 

na ocorrência das desistências, e um contrato de apren- 

dizagem bem elaborado e explícito pode ser um impor- 

tante contributo para a redução desse preocupante pro- 

blema do ensino, não só de e-learning, mas do ensino 

em geral. Essa modalidade de ensino tem tendência a 

reproduzir os modelos tradicionais de aprendizagem 

assentes na transferência de conhecimento, menospre- 

zando as oportunidades oferecidas por uma ambiente 

favorável à inovação, aprendizagem colaborativa etc. 

Hoje, assiste-se a um crescimento acentuado de cursos 

de e-learning, e onde uma parte não vai muito além da 

recriação de um ambiente de ensino tradicional 

digitalizado, o que subverte o significado de ambiente 

de ensino a distância. 

 
 
 

Existe, atualmente, a necessidade de um ensino vir- 

tual europeu comum e de um sistema de diplomas europeu 

comum. A educação virtual situou-se essencialmente no 

plano nacional, e começou a existir alguma colaboração 

transnacional. Já existem muitos consórcios entre centros 

especializados nos países baixos, na Finlândia e na França. 

E existem também algumas universidades virtuais. 

Questões como a garantia de qualidade, a 

certificação, alianças estratégicas internacionais são am- 

plamente discutidas. 

No ensino a distância, os papéis do docente e das 

instituições não são postos em causa. O que é alterado é a 

sua função deixando de ser agentes de ensino e serem 

parceiros de aprendizagem. Dessa forma, o contacto pes- 

soal não é desvalorizado, mas sim tornando mais interes- 

sante. 

Em todo o mundo, já muitas instituições se envolvem 

em programas de ensino a distância. O tele-ensino (ensino 

a distância) via Internet é já uma realidade inquestionável. 

Embora haja dificuldades a ultrapassar, a maior 

parte dos docentes considera que as oportunidades são 

muito superiores às adversidades. Isto porque a maior 

necessidade de preparação conduz a uma melhoria de 

desempenho nas aulas e maior empatia pelos alunos. 

Esses desafios transformam-se em oportunidades de: 

leccionar uma vasta audiência aumentando assim a 

motivação do professor; participação de estudantes de 

diferentes meios sociais, económicos, cultural e com 

vários níveis de experiência. 

Os meios tradicionais de divulgação do conhecimen- 

to, do ensino presencial, como os livros e as salas de aula 

têm sido alterados com o surgimento de tecnologias 

interativas. Os professores e estudantes passaram a utili- 

zar ferramentas como a Internet, que veio revolucionar os 

sistemas de ensino electrónicos como o e-learning, o e- 

mail, a audioconferência baseada em videoconferência. 
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RESUMO 

 

 
A literatura de projetos é marcadamente orientada para a instrumentalização e aplicação. O how to do é uma injunção 

sempre presente. Em linhas gerais, as idéias que não podem ser rapidamente operacionalizadas por conta de sua 

intangibilidade são lançadas no limbo das boas intenções. O resultado de tudo isso é a geração de enormes lacunas de 

conhecimento. Este é o caso da equipe de projetos: muito utilizada e pouco conhecida. Visando suprir a carência de 

reflexão sobre tais sistemas sociais, busca-se definir o que é peculiar e específico das equipes de projetos em comparação 

a outros grupos de trabalho. O meio escolhido é a utilização de um rico arcabouço teórico que avalia tais agrupamentos 

como sistemas complexos e adaptativos, por um lado, ou sistemas autorreferenciados, por outro. 

 
Palavras-chave: Equipes. Gerenciamento de projetos. Teoria da abordagem da efetividade das equipes. Sistemas 

sociais autorreferenciados. 

 

 

 
ABSTRACT 

 

 
The literature of projects is highly taken to instrumentation and application. The "how to do" an order is always 

present. In general, the ideas that can not readily be operationalized because of its intangibility are launched in the 

limbo of good intentions. The result of all this is the generation of huge gaps in knowledge. This is the project team 

case: very much used but little known. Aiming to address the lack of reflection on these social systems, this article tries 

to define what is unique and special in project teams in comparison to other groups. The chosen mean is the use of a 

rich theoretical framework that evaluates such groups as complex and adaptive systems on one hand or self-referenced 

systems on the other. 
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INTRODUÇÃO 

 

Seria redundante iniciar este artigo comentando so- 

bre o importante papel que as equipes desempenham para 

o sucesso de projetos nas organizações. A empresa não 

pode prescindir da utilização delas, pois são um meio po- 

deroso para reduzir a complexidade de qualquer empreen- 

dimento. Paradoxalmente muitos autores de manuais clás- 

sicos e padrões de gerenciamento de projetos não se sen- 

tem confortáveis ou não desejam perder muito tempo com 

assuntos nebulosos e refratários à mensuração, como a 

gestão desses grupos de trabalho. Usualmente poucas 

páginas são dedicadas ao assunto. Prescrevem apenas al- 

gumas medidas básicas no tratamento da equipe, como a 

divisão de tarefas e a atribuição de autoridade e responsa- 

bilidade. 

Aparentemente, um diagnóstico a priori sobre esse 

grupo já foi feito: trata-se de uma equipe de especialistas 

responsáveis, que conhecem os objetivos do projeto, suas 

tarefas e deveres e com certeza darão o melhor de si para 

que os resultados apareçam. 

É uma espécie de truísmo que pode indicar, de algu- 

ma forma, que as equipes de projetos já nasceriam quase 

prontas. Essas equipes mudariam conforme a evolução do 

projeto e seriam semelhantes em seu funcionamento com 

outros grupos de trabalho. Em poucas palavras, os times 

de projeto não apresentam peculiaridades e mudam ape- 

nas conforme a linearidade do cronograma do projeto. 

Curiosamente, a premissa desses manuais não vai de 

encontro com a avaliação dos participantes de projetos 

que usualmente destacam o valor de sua utilização. Ou 

ainda, tal premissa contrapõe-se com a rica literatura sobre 

efetividade e mudança nos grupos de trabalho (HOFFMAN 

et al., 2001; ILGEN et al., 2005). 

Este artigo tenta levar em conta o importante papel 

que tal agrupamento apresenta em um empreendimento. 

Isso significa, como primeiro e decisivo passo, definir o 

que é peculiar e específico das equipes de projetos em 

comparação a outros grupos de trabalho, tratando-se do 

principal objetivo deste estudo. 

A materialização desse objetivo ocorrerá por meio de 

desenvolvimento teórico. Isso se justifica porque na litera- 

tura de projetos ocorre uma forte tendência a privilegiar a 

instrumentalização em detrimento de definições conceituais 

mais precisas. O  how to  do  é  uma  injunção  sempre 

 

presente. Nesse sentido, um trabalho que vise dar mais 

densidade teórica a tal grupo pode ser benéfico quando de 

sua utilização nos projetos. 

Buscando gerar uma contribuição teórica original, 

optou-se por avançar em caminhos pouco trilhados neste 

tema: a) avaliar os times de projetos como subsistemas 

sociais; b) tentar perceber tais sistemas sociais a partir de 

um ponto de vista interno e externo. 

Dessa forma, as seguintes seções foram planejadas 

neste artigo: a) as propriedades dos times de projeto; b) a 

equipe percebida externamente segundo abordagem 

sistêmica de efetividade de grupo; e c) a equipe percebida 

internamente segundo a abordagem de sistema social 

autorreferenciado. 

 
PROPRIEDADES ESTÁTICAS E EQUIPES DE PRO- 

JETOS COMO SUBSISTEMAS SOCIAIS 

 
Como mencionado anteriormente, os manuais clássi- 

cos de gerenciamento de projetos usualmente evitam suti- 

lezas e nuances no que se refere às equipes. Dificilmente 

definem ou caracterizam com mais cuidado uma equipe de 

projetos (MEREDITH; MANTEL, 2003; ROSEANU, 1998; 

MCGHEE; MCALLINEY, 2007). 

Hoffman et al. (2000) avança nas críticas e observam 

que: 

 

Muitos textos de gerenciamento de projetos ignoram 

o tema equipes. Um grande número de textos aborda 

o tópico tomando como referência a tradicional dinâ- 

mica de grupo focada nos grupos funcionais da em- 

presa. Trata-se de um grande erro já que muitos pra- 

ticantes identificam a dimensão humana como funda- 

mental para o sucesso do projeto. 

 

 

Tal generalização deixa implícito que este é um gru- 

po de trabalho como outro qualquer na organização. Isso 

sugere que não se deva perder tempo com discussões 

conceituais. Opta-se por nenhuma ou por uma definição 

padronizada a fim de que se possa alavancar a 

operacionalização do pacote de trabalho com a Work 

Breakdown Structur (WBS). 

Com o objetivo de ilustrar tal descuido, algumas de- 

finições devem ser destacadas: para Mc Ghee e Mc Alliney 

(2007) um time de projetos "em essência é um grupo de 

trabalho".  Tal definição tautológica repete-se com 
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Roseanu (1998), o qual afirma que "os times de projeto são 

as pessoas que trabalham no projeto e se reportam admi- 

nistrativamente ao gerente de projetos". Ainda muito ge- 

nérica é a definição do Project Management Book of 

Knowledge (PMBOK), na qual "A equipe do projeto é com- 

posta de pessoas com funções e responsabilidades atribu- 

ídas para o término do projeto" (PMBOK, 2005). 

 

 

“O ‘how to do’ é uma injunção sempre 

presente. ” 

 

Atualmente, no entanto, há um crescente reconheci- 

mento de que os grupos não são criados da mesma forma, 

apresentam diferentes objetivos e não podem ser entendi- 

dos fora de seu contexto de atuação (DEVINE, 1999; SA- 

LAS, 2000). O que é válido para um time não é necessaria- 

mente para outro. Dessa forma foram identificadas e des- 

critas equipes como top management, grupos autônomos 

e semiautônomos, círculos de qualidade, de pesquisa e 

desenvolvimento etc. (COHEN; BAILEY, 1997; HARE, 1973; 

SUNDSTROM et al., 2000; GUZZO; DICKSON, 1996). 

Mesmo com essa saudável disposição em curso, ao 

   considerar os  grupos  conforme  suas peculiaridades, há 

poucas descrições mais extensivas de times de projetos na 

De forma jocosa, Meredith e Mantel (2003) ilustram 

bem essa idéia com a compilação da fala de um gerente de 

empresas, segundo a qual o "Trabalho em equipe é um 

grupo de pessoas fazendo o que eu mando!". 

Essa insistente generalização do conceito de equipe 

contrapõe-se diretamente a uma definição de projetos am- 

plamente disseminada, qual seja: "é um empreendimento 

temporário que busca criar um produto, serviço ou resul- 

tado único" (PMBOK, 2005). Depreende-se dessa afirma- 

ção que um projeto é, antes de tudo, singular. E por que 

não se considera, por extensão, a singularidade e a pecu- 

liaridade de um time de projeto? 

Hoffman et al. (2001) atribuem esse problema de ge- 

neralizações à escassez teórica e constatam dois fatos re- 

lacionados a isso: a) não há um corpo de conhecimento 

substancial publicado; b) omissão ou pouco espaço dado 

ao assunto nos manuais. 

Segundo esses autores (2001), nas edições de 1971 

a 1974, o manual de Harold Kerzner, de 1.126 páginas, de- 

dica somente cinco páginas ao tema. Embora o problema 

literatura especializada. 

Esses incipientes esforços por uma conceituação mais 

precisa de uma equipe de projetos podem ser expressos 

pela preferência de muitos autores na utilização de 

tipologias. Nesta o contraste com outros grupos é privile- 

giado. Elegem-se alguns critérios importantes e, a partir 

destes, constrói-se uma descrição das propriedades dos 

grupos. 

Na tipologia oferecida por Devine et al. (1999), duas 

características são consideradas importantes: o produto e a 

duração do grupo. Faz-se necessário destacar que produto 

aqui é entendido como tomada de decisão, processamento 

de informações etc. Dessa maneira, cruzando essas duas di- 

mensões há quatro tipos de equipes: a) times de projetos ad 

hoc; b) equipes de projetos permanentes; c) times de produ- 

ção ad hoc; d) equipes de produção permanente. 

 

“Trabalho em equipe é um grupo de pessoas 

fazendo o que eu mando!” 

tenha recebido atenção nas edições mais recentes, sua    

solução ainda se encontra muito aquém do ideal nos   as- 

pectos quantitativos e qualitativos. 

O que talvez Hoffman não tenha considerado nes- 

sas duras críticas é que aparentemente essas omissões ou 

generalizações, presentes nos manuais, decorrem de uma 

escolha em evitar a complexidade dos estudos des- ses 

grupos. Historicamente, buscou-se sempre identi- ficar 

características que pudessem ser generalizadas para 

todos os grupos de trabalho. Entretanto, poucos 

resultados efetivos nessa linha de pesquisa foram en- 

contrados (CHANG et al., 2003). 

Times de projetos ad hoc existem por um período defi- 

nido de tempo e são utilizados para resolver problemas, pla- 

nejar, tomar decisões ou interagir com clientes. Os times 

permanentes executam as mesmas tarefas, mas não contam 

com a limitação do tempo. As equipes de produção ad hoc 

são temporárias em sua natureza e são formadas caso a caso 

para construção, montagem, desempenho artístico ou ofere- 

cer serviço público. Os times permanentes realizam as mes- 

mas tarefas só que em uma base regular e recorrente 

(DEVINE et al., 1999). 
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Tal descrição atribui um peso significativo ao ele- 

mento tempo e não é muito clara no tocante à execução. 

Aspecto de planejar/ produzir articulando-se com o tempo. 

Segundo tal classificação, as tarefas de construção, mon- 

tagem, desempenho artístico ou serviço público não 

poderiam ser feitas por times de projetos. Isso quer dizer 

que tal abordagem não é suficientemente distintiva. 

Uma taxonomia mais abrangente, e muito citada na 

literatura, é oferecida por Sundstrom (2000). Em sua avalia- 

ção quatro fatores devem ser destacados para diferenciar 

esses grupos: a) nível de autoridade dentro da organiza- 

ção; b) o tempo designado para o time; c) o grau de espe- 

cialização, independência e autonomia em relação a outras 

unidades de trabalho; d) grau de interdependência no time 

e também fora dele. Propõe basicamente seis tipos de 

grupos de trabalho: a) Projeto; b) Produção; c) Serviço; d) 

Desempenho (negociação e resgate, por exemplo); e) 

Gerencial; f) Paralelo (exemplos: CCQ-círculos de controle 

de qualidade, comitês etc.). 

constituído por elementos de variados departamen- 

tos (desta forma suas especialidades podem ser apli- 

cadas); capacidade de executar as tarefas simultanea- 

mente e economizando tempo. 

 

 

A dimensão temporal também é privilegiada de acordo 

com Cohen e Flink (2003). Vale a ressalva de que a descrição 

oferecida pelos autores não se refere especificamente às equi- 

pes de projetos e, sim, a grupos temporários. Ela pode, no 

entanto, trazer contribuições para o entendimento das impli- 

cações que a temporalidade acarreta: 

a) Tais equipes são utilizadas para projetos ou proble- 

mas não rotineiros; quando se faz necessária a diversidade 

de opiniões, talentos ou especializações como, por exemplo, 

forças-tarefa, comitês, equipes de projeto. 

b) Atarefa temporária funciona até a tarefa ser realiza- 

da; depois se espera que os participantes se dispersem para 

realizar outras tarefas com outros grupos. 

c) Alealdade fundamental dos integrantes está fora, em 

   algum grupo ou residência continuada; muitas vezes agem 

“[...] há um crescente reconhecimento de 

que os grupos não são criados da mesma 

forma, apresentam diferentes objetivos 

e não podem ser entendidos fora de seu 

contexto de atuação. ” 

 

 
Á guisa de ilustração, um time gerencial possui um 

nível de moderado a alto no quesito autoridade, são 

permanentes, possuem muitos contatos externos e mo- 

derada especialização. Times de projetos, por sua vez, 

apresentam, de forma diversa, variados níveis de auto- 

ridade, são temporários, possuem alto nível de conta- tos 

externos e alto grau de especialização. 

Ocorrem ainda algumas tentativas de definição 

sem se recorrer ao contraste com outros grupos de tra- 

balho. Cohen e Bailey (1997) afirmam que: 

 
[...] times de projetos são limitados pelo tempo; pro- 

duzem apenas um resultado como um novo sistema 

de informações ou um novo produto; execução de 

tarefas não repetidas; envolvem considerável aplica- 

ção  de  conhecimento,  julgamento  e expertise; 

como representantes e não como responsáveis independen- 

tes pela resolução do problema. Os integrantes podem apre- 

sentar-se menos comprometidos com o grupo temporário e 

esquivar-se a dar tempo, energia e conhecimentos, demons- 

trando  senso de estar trabalhando com  estranhos. 

d) Dificuldade de obter um propósito comum, podendo 

resultar em manobras para obtenção de vantagens, atitude 

defensiva, em relação ao grupo residência; utilização de pau- 

tas ocultas para resolver velhas rixas. 

e) Tende a ser autogerenciado ou liderado por alguém 

com autoridade e sem definição muito clara e menos poder; 

recompensa por esforços pouco nítida, enquanto o trabalho 

no grupo residência se acumula. 

f) participantes individuais podem ver oportunidade 

de contato com pessoas de outras partes da organização (às 

vezes em posições mais altas); necessidade de desenvolver 

habilidades para formação de conexões rápidas interpessoais 

e a eficácia na solução de problemas emergentes. 

Conforme avaliação de Sundstrom et al. (1990), as 

tipologias e descrições de grupos de trabalho são generica- 

mente construídas considerando-se elementos como tare- 

fas, autoridade, composição do time, habilidades requeridas, 

entre outros. Dependendo das características 
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dos diferentes times, seus resultados e medidas serão dife- 

rentes. Isso quer dizer, de acordo com os autores, que, ao 

fazer escolhas, estas são, pela própria natureza, incomple- 

tas. 

Nessa mesma direção, Devine et al. (1999) acrescen- 

tam, de forma lúcida, que nessas abordagens há vanta- 

gens e desvantagens. Os autores afirmam não haver uma 

tipologia amplamente aceita pela literatura, mas oferecem 

uma importante recomendação para a escolha: os sistemas 

de classificação podem ser julgados conforme o grau em 

que ajudam na organização e na interpretação dos dados. 

O acervo resultante das descrições e tipologias 

elencadas não parece conduzir ao desvelamento das pecu- 

liaridades de um time de projetos. São simplificações que 

em uma análise mais cuidadosa não parecem suficiente- 

mente distintivas e podem ser aplicadas a outros grupos 

de trabalho. Além do que não incluem a diversidade de 

situações e contingências às quais uma equipe de projetos 

está sujeita. 

Para os objetivos deste trabalho os elementos assim 

dispostos não contribuem para definir as peculiaridades 

da equipe de projetos. Elencar propriedades isoladamente 

pode, ao contrário, conduzir a uma fragmentação, que no 

final das contas pode ser reduzida a uma teorização estéril. 

Para estes, as descrições das propriedades de estudos de 

grupos de trabalho incluem-se em uma categoria de estu- 

dos com a preocupação de isolamento de variáveis. Tal 

perspectiva encontra suas limitações quando se tenta en- 

tender o todo pela análise de suas partes (dilema tão bem 

estudado pela Escola de Psicologia da Gestalt). 

Solomon Asch (1977), em seu livro clássico Psicolo- 

gia Social, oferece uma série de exemplos ilustrativos de 

tais idéias: a propriedade "dureza" do aço não tem corres- 

pondência com as propriedades de suas partes, as molécu- 

las. A água apresenta diferentes propriedades quando seus 

estados são alterados - de vapor para o líquido e depois 

para o gelo, pois altera-se a força da interação entre as 

moléculas. Não correspondem às moléculas diferentes, mas 

sim às relações diferentes. As propriedades são diferentes 

conforme o grau de coesão. Conclui-se com um exemplo 

mais próximo deste trabalho: um grupo de formigas inva- 

soras apresenta as propriedades "direção" e "velocida- 

de", mas isso não quer dizer que todos os elementos do 

grupo sigam na mesma direção e velocidade. Há formigas 

que seguem na direção oposta e com velocidade distinta. 

O autor conclui que pesquisar apenas as partes do grupo 

buscando variáveis isoladas pode ser temerário. Aparen- 

temente há leis que não são redutíveis a seus componen- 

tes considerados separadamente. Deve-se não somente 

conhecer as partes, mas também os modos de relação entre 

elas. 

Essa idéia poderosa de "coisas em relação" aplica-se 

efetivamente ao estudo de uma equipe de projeto, já que 

esse grupo está muito vinculado a contingências de tem- 

po, natureza de projetos, tipo de liderança etc. 

Nesse sentido, a abordagem sistêmica é mais bem 

equipada para lidar com as irregularidades, a ambivalência, 

a desordem, a mudança e a não linearidade e propiciar mai- 

or avanço em direção aos objetivos deste trabalho. 

Trata-se de uma teoria formulada nos meados anos 

30 do último século pelo biólogo Ludwig von Bertalanffy. 

Seu desenvolvimento teve como origem a busca de uma 

teoria ampla da ciência, o que implicava considerar contri- 

buições da Biologia, Química, Física, Psicologia e Sociolo- 

gia, dentre outras. Filosófos e cientistas de diferentes dis- 

ciplinas publicavam e discutiam papers sobre a 

identificação de propriedades comuns entre elas. O que 

perpassa em todas disciplinas é que os sistemas estão sem- 

pre inseridos em um ambiente, onde devem construir for- 

mas internas para sua manutenção e buscar o equilíbrio, 

promovendo transformações adaptativas dinâmicas. 

Essa busca por leis universais pertencentes a todos 

sistemas foi chamada de Teoria Geral dos Sistemas. Esta se 

contrapunha ao reducionismo científico, predominante em 

meados do século passado. Nesse sentido, pode-se afir- 

mar que seu problema central era a extrema complexidade 

do mundo. Nessa concepção um sistema pode ser definido 

como: 

 
Sistema é um conjunto de partes interagentes e 

interdependentes que, conjuntamente, formam um 

todo unitário com determinado objetivo e efetuam 

determinada função (MARKS et al., 2001). 

 

Cohen e Fink (2003) o definem, ainda, como "um 

conjunto de partes coordenadas, formando um todo 

complexo ou unitário". 

Alguns atributos básicos devem ser destacados: a) 

uma visão do todo; b) as relações entre as partes que se 

interconectam e interagem organicamente; c) a criação de 

sinergia entre as partes; d) interação com o ambiente   - 
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sistema aberto; e) retroalimentação - feedback; e) subs- 

tituição de "causas" ou "fatores" pela interação de par- 

tes que formam um sistema. 

Ao se observar o time de projetos sob esse pris- 

ma, uma nova senda foi aberta. Esse novo trajeto en- 

cerra algumas vantagens como a superação da fragmen- 

tação, um maior grau de abstração da realidade e a in- 

clusão de algumas contingências como fronteiras, tem- 

po e finalidade. Isso quer dizer que para os efeitos des- 

te trabalho que as peculiaridades dos times de projetos 

não estão em suas propriedades isoladas, mas em sua 

dinâmica e relações. Dessa forma, uma definição provi- 

sória pode ser inicialmente apresentada: 

 
Equipes de projetos são apêndices ou subsistemas 

sociais temporários, que atuam em paralelo com   a 

Uma observação alternativa é considerar tal agrupa- 

mento parcialmente fechado e, portanto, considerando a 

realidade de um ponto de vista interno do próprio sistema. 

Levando-se em conta tais idéias, busca-se avançar 

na identificação das peculiaridades dos times de projetos 

utilizando-se de duas vertentes da abordagem sistêmica: 

uma que percebe os sistemas socias a partir de um ponto 

de vista externo (abordagem sistêmica de efetividade das 

equipes) e outra, levando-se em conta o foco na perspecti- 

va interna (teoria do sistema social autorreferenciado). 

 

“Pensar os times como sistemas pode gerar 

maiores possibilidades de análise e 

interpretação.” 

estrutura da empresa; são criadas para alcançar fins    

específicos da organização. Apresentam  coordena- 

ção própria e são ao mesmo tempo dependentes e 

autônomas da organização de base. Em outras pala- 

vras, são subsistemas sociais com características es- 

peciais que testam continuamente a flexibilidade da 

organização (SCHWARZBACH, 2005). 

 

Essa definição será a seguir mais bem explorada e 

desenvolvida conforme os parâmetros de uma aborda- 

gem sistêmica. Pensar os times como sistemas pode 

gerar maiores possibilidades de análise e interpretação. 

Há, no entanto, desafios significativos ao se adotar a 

abordagem sistêmica, pois, conforme Donaires (apud 

Stockinger, 1997), embora a definição de sistemas seja 

algo simples e de alguma forma intuitiva, sua identifica- 

ção, na prática, pode tornar-se um desafio. Primeira- 

mente pela limitação cognitiva do ser humano diante do 

incomensurável número de detalhes envolvidos em um 

sistema, e em segundo lugar, pela subjetividade envol- 

vida ao se definir propósitos e fronteiras. Dois obser- 

vadores podem ter percepções diferentes em relação ao 

comportamento de um sistema. Tal argumento é corro- 

borado por Rabechini Jr. (2005) ao observar que so- 

mente o gerente do projeto e alguns membros da alta 

gerência poderiam eventualmente conseguir ver a equi- 

pe como uma entidade única. Esta é uma observação que 

pode ser classificada sob um ponto de vista exter- no, o 

qual considera que a equipe é um sistema aberto que 

interage processando informações do ambiente e 

gerando outputs. 

A EQUIPE PERCEBIDA EXTERNAMENTE SEGUNDO 

A ABORDAGEM DE EFETIVIDADE DO GRUPO 

 
Tradicionalmente o time de projeto já nasce com uma 

série de coisas estabelecidas: tarefas, autoridade, respon- 

sabilidades e o cronograma a ser seguido. A premissa é 

que a equipe de projetos está plenamente capacitada para 

avançar sem maiores dificuldades. Trata-se de uma visão 

estática sobre o cenário de um projeto e sobre o funciona- 

mento de uma equipe nesse ambiente. 

Uma abordagem mais próxima da realidade seria aque- 

la oferecida pela perspectiva de sistemas. Sob um ponto 

de vista sistêmico, a equipe lida com um ambiente dinâmi- 

co e contingente, no qual inputs devem ser processados 

para que os resultados sejam alcançados (que nem sempre 

são aqueles esperados). Deve-se preocupar com a 

efetividade desse processo, e a finalidade é a razão de ser 

desse agrupamento. 

A teoria de efetividade dos grupos busca, então, 

identificar empiricamente os elementos e dinâmicas mais 

relevantes para o melhor funcionamento das equipes. Essa 

parte de estudos tradicionais é baseada na seleção de va- 

riáveis, mas abstrai seus resultados dentro de uma con- 

cepção dinâmica. Dessa forma é também denominada de 

abordagem orientada a processos (KOZLOWSKI et al., 

2006; SALAS et al., 2000; MARKS et al., 2001; COHEN; 

BAILEY, 1997). 
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Para Marks et al. (2001) os times apresentam o se- 

guinte comportamento: 

 
Os times existem num contexto e agem no tempo. 

Os grupos e seus membros apresentam continua- 

mente ciclos e re-ciclos. Eles interagem entre eles e 

com outras pessoas no contexto. Estas interações 

transformam os times, seus componentes e seu 

ambiente de maneira mais complexa que as pers- 

pectivas de causa e efeito podem capturar. 

 

Nesse sentido, contexto e ação das equipes são 

inseparáveis. É um sistema, complexo, dinâmico e 

adaptativo, constituído de processos, cuja estrutura emer- 

ge da ação e dos relacionamentos com as diferentes enti- 

dades e atores. Tal idéia é inicialmente operacionalizada 

de forma muito simples, pois segue a lógica representada 

pelo I-P-O (Input-Process-Output). A parte fundamental 

de tal modelo é o processamento de informações. 

Kozlowski (2006) propõe de maneira mais detalha- 

da que o processamento dos inputs: 

 

[...] são ações interdependentes dos membros 

da equipe que convertem as entradas em resul- 

tados por meio de atividades verbais, cognitivas 

e comportamentais e dirigidas paras as tare-  

fas de trabalho a fim de realizar objetivos 

coletivos. 

 

 

Ou seja, de forma interdependente, os integrantes 

da equipes transformam recursos por mediadores, a fim de 

obter resultados significativos. 

Para os efeitos de desenvolvimento deste trabalho é 

importante afirmar que as principais propriedades de uma 

equipe residem em sua capacidade de processamento 

cognitivo, comportamental e verbal. Tudo isso em função 

de seus objetivos. Tal modelo é ilustrado a seguir: 

 

 

 

FIGURA 1 - Diagrama da teoria de efetividade dos grupos 

 

 

Isso quer dizer que recursos podem ser expertise, equi- 

pamento e dinheiro; resultados do processo podem ser de- 

senvolvimento de produto, comprometimento, desempenho 

no trabalho, satisfação etc. 

Atividades como iniciar, classificar, ordenar, alavancar, 

coordenar, atuar, agregar especialidades, monitorar desem- 

penho e cronograma, conseguir informações e estabelecer 

contatos com elementos alheios ao grupo, ajudam-no a al- 

cançar seus resultados e podem ser classificadas como 

processamento. 

Nesse sentido, as propriedades não são mais 

estáticas e isoladas e, sim, "coisas em relação", integrantes 

de processos; são sempre verbos. 

Uma primeira implicação de se avaliar uma equipe des- 

sa forma é constatar que um grupo não é uma aglutinação de 

propriedades, mas antes que estas estão em movimento pe- 

las relações com o ambiente e com outros atores. Essas cone- 

xões e vínculos formam processos que podem conduzir o 

time na direção de seus objetivos. 

Uma pergunta de pesquisa que naturalmente poderia 

emergir seria: que tipo de processamento (cognitivo, verbal 

ou comportamental) uma equipe de projeto mais executa? 

I (Input) PPP   (((Proccceeessssinggg) O (Output) 

Objetivos 
Interação entre 
os membros da 
equipe 

Cognitivo – Verbal – Comportamental 
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Caso seja o processamento cognitivo, por exemplo, su- 

põe-se que o projeto possui muitas informações técnicas, 

planejamento, requisitos de qualidade etc. Na hipótese de 

processamento verbal, a necessidade de coordenação e 

alinhamento poderia ser um fator importante no projeto. E 

finalmente, sendo comportamental, a implementação, o 

cronograma e a resolução de problemas poderiam ser im- 

portantes. Em outras palavras, há processos que deman- 

dam maior planejamento, outros que requerem maior 

interação entre os membros e ainda outros que demandam 

maior tempo de execução. 

As implicações gerenciais são inúmeras, pois podem 

gerar maior clareza para o gestor, ou para o setor de recur- 

sos humanos, sobre o funcionamento dos grupos e qual 

tipo de desenvolvimento pode ser mais adequado. 

 

 

“É um sistema, complexo, dinâmico e 

adaptativo, constituído de processos, cuja 

estrutura emerge da ação e dos 

relacionamentos com as diferentes 

entidades e atores.” 

 
A EQUIPE PERCEBIDA INTERNAMENTE SEGUNDO 

A ABORDAGEM DE SISTEMA SOCIAL 

AUTORREFERENCIADO 

 
De acordo com Pina et al. (2008), a maior frequência 

das pesquisas sobre times de projetos é baseada em per- 

cepções externas de gerentes e supervisores, sendo em 

segundo lugar as percepções internas dos times e em ter- 

ceiro de clientes e stakeholders. Ateoria do sistema social 

autorreferenciado pode oferecer um bom potencial 

explicativo de acordo com uma perspectiva interna. Nesse 

sentido, o objetivo não é pensar a equipe em sua dinâmica 

de grupo, mas sim considerá-la de forma mais abstrata como 

um sistema social. 

Esta seção conta principalmente com conceitos da 

obra do sociólogo alemão Niklas Luhmann. Isso não signi- 

fica restrição e limitação, já que sua obra traz aportes da 

Teoria Geral dos Sistemas - integrada pelo diálogo entre 

disciplinas científicas, como física termodinâmica, biologia 

molecular, cibernética e teoria da informação a comunica- 

ção, dentre outras. Todas tendo como problema central a 

extrema complexidade do mundo. O diferencial na obra de 

Luhmann está no fato de que boa parte de seus estudos é 

direcionada aos sistemas sociais. 

Dada a amplitude dessa teoria, alguns conceitos fo- 

ram selecionados, com sua terminologia própria, a fim de 

que se possam gerar alguns insights das peculiaridades de 

um time de projetos: 

- Entre a extrema complexidade do mundo e a consciên- 

cia humana existe uma lacuna. Os sistemas sociais são cria- 

dos para reduzir essa complexidade. Pode-se, então, afirmar 

que a principal função dos sistemas sociais é reduzir a com- 

plexidade do mundo de tal maneira que esta possa ser enten- 

dida pelas pessoas: 

- Este sistema social vai se diferenciando do ambiente 

que o cerca e, por consequência, uma identidade gradual- 

mente vai sendo elaborada. Como essa diferenciação ocor- 

re? 

- Ela ocorre pela seleção de informações no ambiente. 

Trata-se de uma seleção ativa do sistema. Essas informações 

devem ser funcionais, ou seja, devem fazer sentido ao siste- 

ma. Nesse sentido, apenas uma quantidade limitada de infor- 

mação disponível no exterior é escolhida. O sistema ignora 

ou rechaça tudo aquilo que não reconhece no entorno. O 

interior do sistema torna-se, assim, uma zona de redução de 

complexidade. Quais as implicações disso? 

- O sistema não é mais visto como parte do ambiente 

funcionando por meio de inputs, processamento e outputs 

(I-P-O). Sugere-se, paradoxalmente, o contrário: o ambiente 

faz parte da organização do sistema. Mais do que 

interdependentes, o sistema e o meio são interconstituintes 

Isso quer dizer que o sistema não importa elementos prontos 

e acabados do entorno. Todas as referências ao ambiente do 

sistema são assim referências próprias. O acesso à realidade 

dada-se por meio de construções internas no processo de 

observação; "o objeto deixa de ser alheio ao observar" 

(STOCKINGER, 1997).Arelação do observador não mais se 

verifica entre sujeito-objeto e, sim, entre sujeito-sujeito, na 

qual ele se autorreferencia. Os sistemas fecham-se neles 

mesmos para manterem padrões estáveis de relações. São 

autorreferentes, portanto (BAEKER, 1999). Qual outra impli- 

cação? 

- O sistema não vai apenas se diferenciando do ambi- 

ente externo, mas também internamente. Um corolário   da 
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redução da complexidade é que, ao mesmo tempo em que 

esta é reduzida, a complexidade aumenta internamente. Isso 

ocorre porque o número de possibilidades dentro do sistema 

passa a ser maior. Essa complexidade interna pode ser ex- 

pressa nos processos do sistema e são denominadas de fun- 

ções. 

 
 

O que se pode deduzir disso? 
 

- Isso pode significar que um sistema complexo repro- 

duz seus elementos e estruturas dentro de um processo 

operacionalmente fechado com ajuda dos próprios elemen- 

tos. É a denominada autopoiesis. 

- Quando ocorre uma relação entre dois sistemas 

autopoiéticos, que precisam para seu funcionamento da pre- 

sença de outros sistemas há um acoplamento estrutural. 

 

 
Buscando facilitar o entendimento de teoria tão com- 

plexa, tais conceitos foram deliberadamente lançados seguin- 

do uma progressividade no raciocínio. E também sem exem- 

plos, pois dessa forma as idéias poderão ser mais bem ilustra- 

das e destacadas no comportamento das equipes de proje- 

tos. Como será visto a seguir: 

- Redução da complexidade: a equipe de projetos é cri- 

ada a partir de duas importantes maneiras de redução da 

complexidade: o planejamento e a hierarquia. Sua marca de 

nascença envolve tarefas, autoridade, responsabilidade, 

cronograma a ser seguido. 

- Seleção: o sistema faz a seleção ativamente e busca 

somente aquilo o que se relaciona à sua estrutura. "Só con- 

segue participar de interações que estejam especificadas 

dentro do padrão de relações que descreve sua organização 

- já que não tem como compreendê-las" (ARMIN, 2000). Um 

sistema técnico, por exemplo, poderá ter dificuldades de assi- 

milar dados de um sistema político. Em outras palavras, um 

grupo de especialistas buscará com mais frequência dados 

técnicos, e o maior problema é que lidarão com outros siste- 

mas que não conseguem compreender. Paradoxalmente esse 

processo de redução de complexidade e seleção cria comple- 

xidade interna e diferenciação funcional. 

- Diferenciação: para Baeker (1999) o que caracteriza 

uma empresa é a diferença e não a unidade. O grupo de pro- 

jetos já  nasce  se  diferenciando  dos  outros grupos de 

 

trabalho da organização, como um subsistema técnico e 

temporário. Nasce de uma nova organização que é o proje- 

to. Conforme o avanço no processo de seleção de infor- 

mações do entorno, outras diferenciações funcionais in- 

ternas são criadas. Para Luhman (1997, apud ARMIN, 2000): 

 
O sistema deve se adaptar a uma dupla complexida- 

de: a do ambiente e a dele mesmo. Se o sistema não se 

preocupasse em diminuir a complexidade do ambien- 

te, selecionando elementos, e a sua própria, auto- 

diferenciando-se, seria diluído pelo caos, por não con- 

seguir lidar com o excesso de possibilidades. Se sele- 

cionasse tudo, não seria diferente do ambiente. Dei- 

xaria de ser sistema. O sistema deve constantemente 

estar afirmando-se como um sistema diferente, para 

não ser confundido com o ambiente. A diferença entre 

sistema e ambiente é uma condição lógica para a auto- 

referência, porque não se poderia falar em um "si 

mesmo" se não existisse nada mais além deste "si 

mesmo". 

 

Muitas premissas no planejamento de projetos não 

consideram que um subsistema possa gradualmente criar 

uma identidade a partir de referências e processamentos 

internos. 

- Autorreferência: é um sistema que se auto-obser- 

va e se autodescreve, portanto para entendê-lo deve-se 

estar dentro dele. Trata-se de uma constatação surpreen- 

dentemente semelhante à Teoria de Campo de Kurt Lewin e 

sua dinâmica de grupo. Tal propriedade é mais bem descri- 

ta a seguir: 

 
A estabilidade e a duração do sistema dependem, per- 

manentemente, de novas diferenças e distinções a se- 

rem criadas. Ou seja, apresentam a capacidade de 

reflexão e neste sentido podem elaborar internamente 

um modelo do seu meio e uma identidade própria. 

Nos processos auto-referentes os sistemas vão con- 

solidando sua identidade e assim transformações e 

mudanças ficam associadas à maneira como os siste- 

mas lidam habitualmente com a variação das opera- 

ções (LUHMAN, 1997 apud ARMIN, 2000). 

 

 

Assumir tal ponto de vista no estudo dos projetos 

pode gerar novas idéias e perguntas, pois uma das premis- 

sas é que no planejamento há um ambiente comum no qual 

os subsistemas são abertos para troca de informações, ener- 

gia e pessoas. Essa teoria afirma que os subsistemas são 

operacionalmente fechados, mas de cognição relativamente 
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aberta (selecionam apenas as informações funcionais). 

Isso pode gerar questões interessantes, como até que 

ponto uma equipe de projetos pode ter seu comporta- 

mento influenciado por um outro subsistema como um 

planejamento técnico, por exemplo. 

- Aumento da complexidade interna: a equipe vai 

se diferenciando internamente em seus subsistemas psí- 

quicos e sociais. Seguindo a linha de pensamento de 

abordagem, um paradoxo se estabelece: uma pretensa 

redução da complexidade no planejamento de um proje- 

to pode gerar paradoxalmente mais complexidade inter- 

namente nas equipes. Uma maior complexidade em uma 

equipe pode implicar mais conhecimentos e habilida- 

des, mas também maiores diferenças, o que quer dizer 

problemas de comunicação, conflitos e dificuldade para 

tomar decisões. 

- Autopoiesis: a equipe é um sistema complexo que 

reproduz seus elementos e estruturas dentro de um pro- 

cesso operacionalmente fechado com ajuda dos próprios 

elementos. Uma implicação gerencial interessante é que 

as equipes possuem uma capacidade de se auto-orga- 

nizar e que esforços externos para mudança de compor- 

tamento podem ter importância limitada. Fecha-se 

operacionalmente e produz os próprios elementos. O 

sistema psíquico produz a si próprio como pensamen- 

tos e sistema social produzem comunicação. 

- Acoplamento estrutural: a fim de demonstrar que 

a permeabilidade dos sistemas não é completa, afirma- 

se que um sistema "irrita" outro sistema. Isso quer dizer 

que as mudanças no organismo podem ser 

desencadeadas pelas interações, mas nunca por elas 

determinadas. 

Um acoplamento estrutural ocorre quando ambos 

os sistemas colaboram gerando algum produto. Nessa 

perspectiva, um projeto é resultado de um acoplamento 

entre um sistema técnico e outro social. 

À guisa de conclusão, um breve exercício de com- 

paração entre as duas abordagens discutidas a   seguir: 

 

 Abordagem Orientada a 

Efetividade das Equipes 

Teoria do Sistema 

Autorreferenciado 

 
Perspectiva 

Ponto de vista com predominância no 

externo. Privilegia os objetivos do 

grupo. 
Efetividade. 

Ponto  de  vista  com predominância 

no interno. 

Privilegia a identidade. 

Construtivismo social 

 

Características 
 

Sistema aberto. 
Operacionalmente fechado e 

cognição aberta. 

 

Ambiente 

Ambiente está fora. 

Utiliza-se da heurística do I-P-O com 

padrões circulares. 

Ambiente é parte do subsistema. 

Utiliza-se de padrões circulares. 

 

 
Operações 

Processamento cognitivo, verbal e 
comportamental. 

Estados “emergentes” surgem no 

grupo. 

Ordem nasce da finalidade. 

Seleção de informações a partir do 
sentido (funcionais, ou não). 

Estabelece operações semânticas. 

Ordem nasce da auto-organização. 

Autores 
Kozlowski ;  Salas;  Marks;  Cohen & 
Bailey  Weick. 

Maturana, Varela, Luhman; 
Foester. 

QUADRO 1: Quadro comparativo: Teoria de efetividade dos grupos e da Teoria do sistema autorreferenciado 
 

Não é objetivo deste trabalho apontar qual a aborda- 

gem mais apropriada para uma equipe de projetos, mas sim 

fazer um avanço teórico no tocante às suas peculiaridades. 

Nesse sentido, pode-se afirmar que as contingências 

têm um peso significativo nesse grupo de trabalho: depen- 

dem da  estrutura  dos  projetos,  seus  objetivos, tempo, 

dentre outras coisas. Pode-se especular, portanto, que uma 

equipe dentro de uma estrutura funcional de projetos te- 

nha demandas bem distintas de uma estrutura matricial. 

Há, então, a necessidade de sistemas sociais com algumas 

peculiaridades. Baeker (1999) distingue sistemas bem defi- 

nidos e sistemas mal definidos. Os primeiros   conhecem 
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todas as possibilidades internas e externas em diferentes 

condições (nesse sentido é completamente dependente de 

sua história). Por outro lado, os sistemas mal definidos não 

têm consciência de todas as possibilidades envolvidas. Pode- 

se inferir que o time de projetos está situado entre essas duas 

polaridades.  Isso  leva  a   crer  que  as  abordagens 

 

sistêmicas verificadas anteriormente podem ser mais 

explicativas para algumas equipes e menos para outras. 

Não se trata apenas de uma questão teórica, pois as impli- 

cações gerenciais são significativas no tocante a desem- 

penho, desenvolvimento, seleção, conflitos e tomada de 

decisão desse grupo de trabalho. 
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