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Editorial 
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Fernanda Moreira da Silva 
Bolsista de Iniciação Científica da FAPEMIG 

Fernandamsmoreira@yahoo.com.br 
 

Prof. José Cláudio Pereira 
Orientador 

Jclaudio@fai-mg.br 
 

Faculdade de Administração e Informática 
 

 

Resumo - Este artigo trata da evasão escolar. 
Os objetivos são conhecer os índices de 
evasão nos 30 municípios da AMESP e o 
nível de consciência das autoridades 
municipais sobre o assunto. A pesquisa foi 
motivada por um estudo feito sobre a 
educação em Santa Rita do Sapucaí - MG. 
Os dados secundários, relativos ao período 
de 1998 a 2003, foram obtidos do Atlas da 
Educação em Minas Gerais. Analisando a 
situação em cada município e no conjunto 
deles, série por série, conclui-se que os 
índices médios de evasão na microrregião 
são muito próximos dos de Minas Gerais: 
elevam-se a partir da 7ª série, com pico no 1º 
ano do ensino médio. Dada a importância da 
educação, interessa aos poderes públicos, 
especialmente aos municipais, conhecer, 
para intervir na realidade existente. 
Entretanto, o resultado da pesquisa aponta 
para o desconhecimento do problema pelas 
autoridades políticas e educacionais locais. 
  
Abstract - This paper is a survey about 
school abandonment. Its objectives are to 
ascertain the school dropout rates in the 30 
municipalities of the AMESP and the 

municipal governments’ awareness of the 
problem. The motivation for this survey was 
a study concerning Education in Santa Rita 
do Sapucaí – MG. The secondary data, 
related to period of 1998 to 2003, were 
retrieved from the Atlas of Education in 
Minas Gerais. After analyzing the situation 
of each city, grade by grade, it can be 
concluded that the average rates of 
abandonment in the micro region are very 
close to those of Minas Gerais: it begins to 
rise in the 7th grade and peaks in the 1st year 
of secondary school. Given the importance 
of Education, all levels of government, 
especially local, should know the existing 
reality in order to be able to intervene in it. 
However, the result of the survey indicates a 
lack of awareness on the part of the local 
political and educational authorities. 
 
Palavras-chave – evasão, AMESP, 
educação, autoridade política e educacional. 
 
Keywords - school abandonment, AMESP, 
Education, politics and educational 
authorities.     
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1. INTRODUÇÃO 
 

Anualmente, em todo país, milhões 
de brasileiros interrompem o sonho de obter 
um diploma e construir um futuro com 
melhores perspectivas de inserção no 
mercado. A evasão escolar, presente de norte 
a sul do Brasil, deveria ser motivo de 
preocupação da população e das autoridades 
públicas e educacionais, que, a partir do 
conhecimento de sua dimensão e dos 
resultados insatisfatórios que a Educação 
vem obtendo nos vários sistemas de 
avaliação, têm o dever de mobilizar-se para 
que medidas efetivas possam ser tomadas 
com o objetivo de melhorar a eficiência 
educacional em todo país.  

Os problemas relativos à educação 
não se restringem ao aspecto educacional. 
Como o fornecimento de educação de 
qualidade e em quantidade suficiente para 
atender toda população nas faixas etárias 
correspondentes é um serviço público, o 
problema é de administração pública e afeta 
toda população local, regional e nacional.  

O interesse pelo tema surgiu a partir 
do estudo realizado por Pereira (2006) sobre 
a educação na cidade de Santa Rita do 
Sapucaí, Sul de Minas Gerais, cidade 
tecnológica, “de boas escolas”, que tem na 
educação técnica e superior um dos 
principais suportes da economia municipal, 
gerando empregos de alta qualidade e 
fomentando a geração de empresas de base 
tecnológica, mas, ainda assim, com elevados 
índices de evasão escolar nos ensinos 
fundamental e médio, em escolas públicas e 
privadas. 

Com o conhecimento desse fato, 
pouco perceptível e nunca comentado no 
município, interessou-se pelo estudo da 
evasão nos 30 municípios da Associação dos 
Municípios da Microrregião do Médio 
Sapucaí (AMESP), sul de Minas Gerais, 
incluindo Santa Rita do Sapucaí. A escolha 
da região deve-se à localização geográfica e 
à facilidade de divulgação dos achados da 

pesquisa, diretamente aos Prefeitos e às 
Secretarias de Educação dos respectivos 
municípios, por meio da Associação, tendo 
em vista o seu caráter aplicativo. 

A hipótese levantada é a de que o 
problema é desconhecido pelas autoridades 
do setor educacional e pelas detentoras de 
cargos eletivos nos Poderes Executivo e 
Legislativo municipal. Pouco se fala porque 
não se sabe. 

 
2. METODOLOGIA 

 
A revisão bibliográfica fundamentou-

se em Freire (1979; 1996) e Perrenoud 
(1999). A idéia de se ampliar a abrangência 
da pesquisa para os municípios da AMESP 
surgiu a partir dos resultados dos estudos de 
Pereira (2006). A fonte básica de dados 
secundários foi o Atlas da Educação em 
Minas Gerais (2005), de onde foram 
extraídos os dados relativos à evasão escolar 
nos 30 municípios em referência, para cada 
uma das séries do ensino fundamental e 
médio, no período de 1998 a 2003, inclusive.  

Para verificar o nível de 
conhecimento ou desconhecimento sobre a 
evasão, realizou-se uma pesquisa direta com 
10 Secretários(as) Municipais de Educação, 
10 Vereadores(as) e 12 Diretores(as) de 
escolas estaduais de nível médio em 17 dos 
30 municípios associados da AMESP, 
escolhidos de forma aleatória. As entrevistas 
foram feitas por telefone, nos dias 27 e 28 de 
agosto de 2007. 

 
3. SOBRE A EVASÃO 

 
Surpreendentemente, não se 

conseguiu encontrar o conceito formal de 
evasão escolar na literatura sobre educação, 
nem nos sites do MEC, IBGE e Secretarias 
Estaduais de Educação.  

O significado puro da palavra evasão, 
que quer dizer fuga, saída, retirada, partida 
rápida para escapar a perseguições, aplicado 
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 3

à evasão escolar, é contestado por 
autoridades educacionais. 

Embora esteja claro que o aluno que 
evade é o que se desliga da escola antes de 
concluir o nível de educação em que se 
encontra matriculado, ou o curso, antes de 
concluí-lo, há defensores, especialmente nas 
Universidades, da idéia de que uma parcela 
significativa apenas muda de escola, de 
curso ou de município. Esses chamam a 
atenção para a necessidade de se diferenciar 
entre o que é efetivamente evasão – 
abandono dos estudos – e busca de 
comodidade, sucesso e felicidade em outro 
lugar.  

 
4. IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO 

 
A educação é básica para o 

desenvolvimento de toda sociedade. Por 
meio dela pode-se diminuir a miséria, 
promover o bem-estar, ampliar a 
possibilidade de inserção dos cidadãos no 
mercado de trabalho e melhorar a 
distribuição de renda e o desenvolvimento 
do País. Mas, os níveis de evasão continuam 
extremamente elevados, até os dias atuais.  
Isso torna importante compreender porque o 
ato de estudar, fundamental para a 
construção do saber e promover o 
crescimento do ser humano, em todos os 
sentidos, é tão freqüentemente abandonado 
antes da conclusão das respectivas etapas do 
processo educacional cursadas pelos alunos 
evadidos. O pensamento de Freire (1979) 
atesta a essencialidade da educação para a 
formação do homem, que está sempre em 
busca do conhecimento de si e do mundo 
que o rodeia: 
 

O homem se sabe inacabado e por 
isso se educa. Não haveria educação se o 
homem fosse um ser acabado. O homem 
pergunta-se: quem sou? De onde venho? 
Onde posso estar? O homem pode refletir 
sobre si mesmo e colocar-se num 
determinado momento, numa certa realidade: 
é um ser na busca constante de ser mais e 

como pode fazer esta auto-reflexão, pode 
descobrir-se como ser inacabado, que está 
em constante busca da perfeição. Eis aqui a 
raiz da educação (FREIRE, 1979, p. 2). 

 
Segundo Fernandes (2001), os 

investimentos em escolarização ou 
qualificação, representam meios para se 
obter melhores rendimentos futuros. Durante 
a fase inicial do ciclo de vida de uma pessoa, 
espera-se que ela se dedique integralmente à 
sua escolarização. Quanto maior for a 
dedicação à educação formal e a outras 
formas de qualificação, maior será o seu 
estoque de conhecimento, mantendo-se 
constantes as habilidades inatas oriundas da 
herança genética. 

Para o Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento (PNUD), o 
desenvolvimento humano deveria ser 
entendido como um processo dinâmico e 
permanente de ampliação das oportunidades 
dos indivíduos para a conquista de níveis 
crescentes de bem-estar. Para tanto, o 
processo de desenvolvimento deveria 
garantir, entre outros aspectos, 
oportunidades crescentes de acesso à 
educação e cultura, a condições de desfrutar 
uma vida saudável e longa e a condições de 
dispor de recursos suficientes para o 
consumo adequado de bens e serviços 
disponíveis (JANNUZZI, 2002).  

Para Barros, Henrique e Mendonça 
(2000), o acesso à escolarização e a 
qualidade da educação recebida podem ser 
indicadores de maior ou menor liberdade, 
oportunidades individuais e condições de 
vida mais favoráveis às pessoas. 

A tecnologia, por exemplo, só se 
desenvolve com altos níveis de educação e 
treinamento profissional, geradores de massa 
crítica e cérebros criativos, necessários à 
força de trabalho especializada que atua na 
pesquisa e desenvolvimento, gerando 
produtos e serviços inovadores, inéditos para 
o gênero humano. “A educação é a força 
motriz por excelência, a base por trás de 
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 4

qualquer desenvolvimento tecnológico” 
(GLOBISCH, 2007). 

Embora já seja difícil encontrar 
trabalhadores habilitados hoje em dia para 
desempenhar as tarefas disponíveis nas 
empresas modernas, a tendência é de que 
isto fique ainda mais árduo no futuro. A falta 
de profissionais capacitados é uma barreira 
ao progresso da economia e alimentadora da 
pobreza, gerando o quadro de desigualdade 
existente entre blocos econômicos, países e 
dentro deles. Portanto, há uma enorme 
demanda por mais educação, na atualidade. 

Embora a educação seja uma atribuição 
das três esferas administrativas, local, 
estadual e federal, o papel do município na 
sua gestão democrática expressa-se não só 
pela assunção das competências que lhe são 
atribuídas pela Constituição, mas também 
pela reflexão em torno de orientações que 
possibilitem que os estabelecimentos de 
educação infantil, do ensino fundamental e 
médio sejam espaços plurais de construção 
da identidade municipal.  
 As autoridades locais são importantes 
nesse processo porque constroem, operam e 
mantém a infra-estrutura econômica, 
ambiental e social, supervisionam os 
processos de planejamento, estabelecem 
políticas e regulamentações ambientais 
locais. Como nível de governo mais próximo 
das pessoas, essas autoridades desempenham 
um papel essencial na educação, mobilização 
e resposta ao público, em favor de um 
desenvolvimento sustentável para a 
população do seu município. 
 

5. EVASÃO NOS MUNICÍPIOS DA AMESP 
 

Como o objetivo é conhecer mais 
sobre a evasão escolar nos municípios 
próximos de Santa Rita do Sapucaí, 
selecionaram-se os associados da AMESP. 
Para cada série, montou-se uma tabela com 
os 30 municípios, um em cada linha, e 6 
colunas, um ano em cada uma, de 1998 a 
2003, segundo os dados do Atlas da 

Educação em Minas Gerais (GOVERNO DE 
MINAS GERAIS, 2005).  

A partir das 11 tabelas montadas, 
uma para cada série, foi possível calcular a 
média da evasão de cada série, em cada 
município, no período. O resultado obtido é 
mostrado pela Tabela 1, onde se pode notar 
que elas são elevadas, especialmente na 
primeira série do ensino médio, em todos os 
municípios, exceto Inconfidentes.  

Sabe-se dos questionamentos que 
podem advir opondo-se ao uso da média 
nesse caso em que há dispersão dos valores 
da evasão em cada ano para uma 
determinada série e município, distanciando 
a média da moda e da mediana do conjunto 
de dados considerado, mas não se encontrou 
outra maneira melhor de agrupar, em uma 
única tabela, a representação da evasão de 
cada série, por município, no período 
considerado.  

A Tabela 1 mostra que há uma 
tendência de crescimento da evasão à 
medida que as séries avançam. Os números 
da coluna “média da evasão, por série, na 
AMESP”, da Tabela 3, comprovam isso. Tal 
fato sugere que as causas do abandono 
dependem mais da consciência do próprio 
aluno do que da sua família. Uma vez que 
ele deixa a escola quando adquire maior 
discernimento, capacidade de julgamento e 
condição de influenciar na decisão, pelo 
próprio avanço da idade. Quanto mais 
dependente das decisões dos pais, menores 
são os índices de evasão. 

A passagem da oitava série para o 
nível médio parece ser traumática para os 
alunos. Os índices, já elevados na sétima e 
oitava séries, aumentam substancialmente no 
primeiro ano do ensino médio e caem pouco 
nas séries seguintes, indicando que o 
problema maior da evasão encontra-se nesse 
nível de educação, também nos municípios 
da AMESP.  
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 6

Note-se que os percentuais de evasão 
de cada série são cumulativos. O índice da 
série seguinte é calculado sobre um número 
de alunos que já exclui os evadidos da série 
anterior. O resultado final será uma 
produtividade muito baixa para a educação 
como um todo, isto é, os concluintes de cada 
nível são muito poucos quando comparados 
com os ingressantes daquele mesmo nível de 
ensino, acarretando em desperdício de 
elevadas quantias de recursos públicos. 

As tabelas devem ser analisadas 
levando-se em consideração que o índice 
ideal para a evasão é zero. Portanto, quanto 
mais próximos ele for desse valor, melhor é 
o desempenho da educação no município em 
relação a ela.  

Despertados pela tese de que muitos 
não evadem, apenas movimentam-se entre as 
escolas, buscando algo que não encontrou 
naquela de onde evadiu, fez-se a seguinte 
análise: para onde iriam os alunos evadidos 
das escolas dos municípios da microrregião 
da AMESP? Algumas possibilidades: para 
Pouso Alegre, por ser um pólo industrial; 
para Santa Rita do Sapucaí ou para Itajubá, 
por serem pólos tecnológicos 
eletroeletrônicos; para Poços de Caldas, por 
ser pólo turístico; para São Paulo ou 
Campinas, metrópoles próximas da 
microrregião em referência, com seus 
atrativos, todas empregadoras de mão-de-
obra proveniente dessa região. 

Entretanto, ao se levantar os níveis de 
evasão escolar nessas cidades, constata-se 
que eles são semelhantes as dos municípios 
da AMESP, descartando-se, por isso, a 
hipótese de que haja grande incidência de 
movimentação de alunos entre municípios e 
confirmando a da evasão real, caracterizada 
pelo abandono temporário ou definitivo da 
escola. 

A partir dos dados da Tabela 1, foi 
possível montar a Tabela 2, com base na 
média das médias de evasão de cada série, 
em todos os municípios da AMESP, para 
compará-las com a evasão em Minas Gerais. 

            Comparando-se os índices da 
AMESP com os de Minas Gerais, vê-se que 
são muito semelhantes. A única exceção é a 
5ª. Série, onde se tem um valor para a 
AMESP significativamente menor do que 
para o Estado. 

Percentualmente, a maior diferença é 
a da 5ª série, com 80%, em segundo lugar a 
4ª série, com 78%, e em terceiro a 6ª, com 
45,5% de evasão, a mais, para o Estado. 

TABELA 2. EVASÃO NOS MUNICÍPIOS DA 
AMESP E EM MINAS. 

 

Séries 

Média da evasão, 
por série,  

na AMESP 
(%) 

Evasão,  
por série, 
em Minas 

(%) 
1ª 5,95 7,05 
2ª 3,21 4,25 

3ª 0,11 -0,87 

4ª 2,15 3,83 

5ª 6,79 12,23 

6ª 6,80 9,89 

7ª 12,17 15,35 

En
si

no
 

Fu
nd

am
en

ta
l 

8ª 11,72 11,91 

1ª 29,30 28,39 

2ª 18,60 19,43 

En
si

no
 

M
éd

io
 

3ª 17,12 15,68 

 
No Brasil, cerca de 1,5 milhão de 

crianças na faixa etária de 7 a 14 anos, 
crítica para uma boa educação, está fora da 
escola. As razões desse fato tomaram 
proporções tamanhas que enumerá-las seria 
uma tarefa complexa. Entretanto, pode-se 
listar alguns dos principais motivos: má 
qualidade do ensino e métodos pedagógicos 
inadequados – o aluno deixa a escola porque 
não aprende –; falta de oportunidade – 
distância entre a casa e a escola –; falência 
da família; falta de recursos financeiros 
mínimos para roupa e alimentação; 
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necessidade de trabalhar para ajudar a 
sustentar a família ou por desejo de ganhar 
dinheiro para se firmar em relação aos 
colegas; gravidez precoce; e conflitos 
ligados à questão racial. Os motivos da 
evasão são complexos e não se incluem no 
escopo deste estudo. 

A partir da afirmação de Perrenoud 
(1999), de que “em escala planetária, o 
desenvolvimento da escolarização avança 
pouco e as desigualdades continuam 
gritantes”, pode-se inferir que se não houver 
um foco mais efetivo dos poderes públicos 
em educação, será difícil escapar, no futuro, 
dos altos níveis de pobreza e desigualdade 
no país.  

Não há docência sem discência, as 
duas se explicam e seus sujeitos, apesar das 
diferenças que os conotam, não se reduzem à 
condição de objeto, um do outro. Quem 
ensina aprende ao ensinar e quem aprende 
ensina ao aprender (FREIRE, 1979, p. 25). 

 
Cabe ao poder público, especialmente 

ao executivo municipal, através de todas as 
Secretarias, num trabalho intersetorial 
liderado pela da educação, mobilizar-se para 
não permitir que o jovem abandone a escola 
e, a cada cidadão, conhecer e aproveitar as 
oportunidades existentes, assimilar a 
importância da educação para o seu 
crescimento pessoal e profissional, para 
mudar a realidade atual, reduzir a evasão 
escolar e conseqüentemente aumentar a 
expectativa de melhores condições de vida e 
igualdade de oportunidades para todos, no 
país e no mundo.  

Para sensibilizar a população, as 
autoridades educacionais e os poderes 
públicos municipais para o problema é 
preciso que ele se torne público. O 
desconhecimento faz com que nenhuma 
política pública seja elaborada para resolvê-
lo, passando por despercebido. Pesquisa 
realizada diretamente com autoridades 
funcionalmente comprometidas com o tema 
confirma a hipótese do desconhecimento do 

problema, dentro dos próprios municípios. 
Ver Tabela 3. 

Os dados levantados permitem 
observar que 20% dos Secretários 
Municipais de Educação não conhecem os 
dados sobre a evasão no  município e 40% 
só conhecem os das escolas municipais, 
diretamente sob seu comando. Praticamente 
100% dos vereadores desconhecem o 
problema. Entre os diretores de escolas 
estaduais, 60% conhecem apenas os índices 
relativos às suas respectivas escolas, não os 
do Município, Estado ou União; os demais, 
nem os da própria escola que dirigem.  

Isso explica o fato de que, em Santa 
Rita do Sapucaí, no período de 1999 a 2003, 
inclusive, houve apenas 11 indicações dos 
vereadores, num total de 346, e 6 projetos de 
lei, num total de 618, sobre a educação como 
um todo. Nenhuma dessas proposições 
visava promover a permanência dos alunos 
na escola (PEREIRA, 2006). 

Os Vereadores, com alta incidência 
de baixos níveis de escolaridade, e muitos 
Prefeitos também, vêem na Secretária 
Municipal de Educação, uma autoridade 
inquestionável, conhecedora profunda do 
assunto, no município. Estas, muito embora 
tenham domínio sobre os dados relativos às 
escolas municipais, freqüentemente não o 
possui sobre todas as séries do ensino 
fundamental e nunca sobre o ensino médio, 
que é de competência do Estado. O Sistema 
não prevê a passagem das informações da 
rede estadual nem federal de ensino à 
Secretaria Municipal de Educação. Logo, 
não se conhece o problema por inteiro, pelo 
menos de imediato.   
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TABELA 3. NÍVEL DE CONHECIMENTO DOS  
ÍNDICES DE EVASÃO NO RESPECTIVO 
MUNICÍPIO. 

Profissão  O que disse a respeito Nº 

Não sabe, difícil conseguir 
dados 

1 

Sim, porém precisa buscar 
informações 

2 

Sim, conhece os dados de 
todas as séries 

1 

Sim, porém não sabe de 
todas as séries 

1 

Não sabe 1 
Sim, a nível municipal 4 Se

cr
et

ár
io

 (a
) M

un
ic

ip
al

 
de

 E
du

ca
çã

o 

Total de entrevistados 10 
Não tem conhecimento do 
assunto 

3 

Não possui os dados;  
Ver na Secretaria de 
Educação 

5 

Sim, ouviu dizer 2 V
er

ea
do

r (
a)

 

Total de entrevistados 10 
Sim, conhecedor (a) dos 

dados da escola 
7 

Não sabe de cabeça 1 
Sim, porém é preciso 

apurar os dados 
2 

Não, novata na direção da 
escola 

1 

Não, estão fazendo 
levantamento 

1 D
ire

to
r (

a)
 d

e 
E.

 E
. d

e 
 

N
ív

el
 M

éd
io

 

Total de entrevistados 12 
 
Existe uma grande quantidade de 

vagas não ocupadas em escolas de todos os 
níveis de ensino no país, públicas e privadas, 
e uma multidão de brasileiros, que deveriam 
estar ocupando essas vagas, fora da escola. 
O desafio que se apresenta é levar essas 
pessoas a ocuparem essas vagas.   

6. CONCLUSÃO 

A evasão é um dos problemas mais 
importantes da educação no Brasil. O seu 
conceito é controverso, porque ao se 
registrar a evasão de um aluno em uma 
escola, é possível que ele esteja se 
matriculando, concomitantemente, em outra, 
criando-se um movimento dinâmico de idas 

e voltas em função das necessidades da vida 
cotidiana, nem sempre estável.  

A escolarização é importante para a 
vida pessoal e profissional dos cidadãos, por 
isso muitos alunos evadidos voltam a 
freqüentar a escola, mas não constitui 
prioridade diante do leque de opções que se 
apresentam aos jovens, na adolescência e 
juventude, e às suas famílias.  

A evasão eleva-se à medida que a 
idade dos alunos aumenta, iniciando-se na 
sétima série. No primeiro ano do ensino 
médio ela atinge o seu nível mais elevado, 
permanecendo mais alta nesse nível de 
ensino do que no fundamental. O resultado é 
a baixa produtividade do sistema 
educacional como um todo, pois o índice 
ideal é zero. 

Considerando que a AMESP 
encontra-se na região economicamente mais 
desenvolvida do Estado, esperava-se que o 
seu desempenho em educação fosse melhor 
do que de Minas Gerais. Sabe-se que o 
Estado possui um vasto território, cheio de 
desigualdades econômicas, educacionais e 
sociais. Portanto, situar-se em posição 
semelhante à do Estado em relação à evasão, 
significa que os municípios da AMESP não 
possuem os melhores índices de do Estado, 
já que as regiões pobres devem possuir 
índices mais baixos e outros mais elevados, 
para formar a média estadual. 

 O executivo municipal, poder mais 
próximo da população, tem grande 
responsabilidade  sobre o sucesso ou não da 
educação no município, não só no âmbito 
das escolas municipais, mas das estaduais, 
federais e particulares, dentro de seu 
território. 

O problema é que as autoridades 
municipais não possuem consciência da 
inexistência nem da gravidade da situação. 
Como é impossível administrar bem o que 
não se conhece com profundidade, não se 
elaboram políticas públicas para atender o 
setor, perenizando-se um ciclo vicioso 
perverso. 
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Resumo – Este artigo foi desenvolvido com 
o propósito de chamar a atenção e ampliar a 
visão das organizações para os principais 
stakeholders com quem as empresas devem 
desenvolver um trabalho de responsabilidade 
social. Tendo em vista que para uma 
instituição ter garantia de sucesso, em longo 
prazo, a qualidade de seus produtos e o 
cumprimento com as suas obrigações não 
são mais suficientes, é preciso construir uma 
imagem empresarial favorável. A prática da 
responsabilidade social com os públicos que 
mais interagem com a organização e 
impulsionam o seu êxito é tida como um dos 
pilares que a sustentam, existindo entre eles 
uma relação de dependência mútua. As 
organizações que não praticam a 
responsabilidade social com esses públicos 
estão fadadas ao insucesso. 
 
Abstract – The primary purpose of this 
paper is to attract the attention of 
organizations to the main stakeholders which 
they should develop actions of corporate 
social responsibility with, given that the 
long-term success of a company does not 
any longer rely solely on the quality of its 

products and the fulfillment of its 
obligations, it is crucial to build a favorable 
corporate reputation. The practice of social 
responsibility actions amongst those publics 
which most decisively interact with the 
organization and which are therefore vital to 
its success is seen as a pillar which sustains 
the organization, there being a relation of 
reciprocal dependence. Those corporations 
which neglect to exercise social 
responsibility amongst their publics are 
destined for failure. 
 
Palavras-chave – Responsabilidade social, 
stakeholder, ética, cultura empresarial. 
 
Keywords – Social responsability, 
stakeholder, ethics, enterprise culture. 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

Este artigo trata de como é 
construída a imagem de uma empresa, 
baseada na responsabilidade social e nas 
relações duradouras que ela deve manter 
com os seus stakeholders relevantes. É 
importante o pressuposto de que é 
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impossível separar o sucesso empresarial do 
comportamento virtuoso, e de todas as 
virtudes que sobressaem a solidariedade, 
base primeira para a diminuição da 
desigualdade e alavanca necessária ao 
desenvolvimento e melhoria do cenário 
social. As organizações, de forma a cumprir 
com esse seu papel na sociedade, devem 
prestar assistência e agir com 
responsabilidade social com todos os grupos 
com que mantêm relações. De acordo com 
Lakatos (1997), por sua importância 
econômica, a empresa assume cinco níveis 
de relacionamentos: com os consumidores, 
trabalhadores, comunidade, governo e com 
as outras empresas.  

Como mostra Leisinger e Schimitt 
(2002), as empresas têm obrigações não 
somente com aqueles denominados 
shareholders – que são os acionistas, 
interessados em que o capital por eles 
empregado traga-lhes lucros cada vez 
maiores – mas também e, principalmente, 
com os stakeholders, que são aqueles de 
quem a empresa, inclusive os shareholders, 
depende diretamente. Todos os stakeholders 
também têm diversos interesses ligados à 
empresa. Os colaboradores, por exemplo, 
esperam que a empresa lhes ofereça boas 
condições de trabalho e remuneração justa. 

Os clientes têm o interesse de adquirir 
produtos e serviços de qualidade por um 
preço adequado. Outras empresas esperam 
um comportamento ético quanto à 
concorrência e responsabilidade quando 
existe uma negociação entre elas. Assim 
como o governo e a sociedade exigem a 
contribuição para o seu desenvolvimento – e 
eles têm o direito de que estes interesses 
sejam levados em consideração. 

Como conseqüência da globalização 
da economia, de um grande aumento da 
concorrência, da competitividade e de um 
avanço tecnológico considerável, a 
qualidade de um produto não é suficiente 
para uma empresa ganhar mercado, como 
era defendida, nos anos 1980, pela Teoria da 
Qualidade Total (TQM) em que, de acordo 
com Bateman e Snell (1998) a qualidade do 
produto, o defeito zero, era a mais 
importante vantagem competitiva.  

 
Estamos na era do conhecimento e 

as pessoas estão cada dia mais exigentes, de 
olho em seus direitos e na necessária postura 
ética, transparente e socialmente responsável 
das empresas (LOYOLA, 2006).  
 
 

Sustentabilidade

ÉticaQualidade

Responsabilidade

Ambiental

Responsabilidade
Social

Relação equilibrada
Com o mercado

Corporate 
Governance

Equilíbrio dos 
stakeholdersAspectos de “não-

mercado”

Produtos e 
Serviços

Processos
Auditoriais e 

Certificação

 
Figura 1. Os três pilares da empresa do futuro. 

Fonte: Instituto Português de Corporate Governance (2006). 
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Como mostra a Figura 1, a empresa 
do futuro se sustenta em três pilares: 
qualidade, sustentabilidade e ética, sendo 
esses imprescindíveis e interdependentes. O 
comprometimento social das organizações é 
tido como um diferencial de 
competitividade. No próprio código de ética 
do Administrador de empresas consta o 
dever de se capacitar para perceber que, 
acima do seu compromisso com o cliente, 
encontra-se o compromisso social, cabendo-
lhe, como agente de transformação, colocar 
a empresa nessa perspectiva. 

Segundo Oliveira (2004), a prática da 
responsabilidade social corporativa é mais 
do que simplesmente a obrigação social e a 
responsabilidade, que é o cumprimento de 
normas e regulamentos.  

 

A responsabilidade social pressupõe 
a busca permanente pelo aprimoramento das 
relações com todas as partes interessadas, 
com base numa postura ética e transparente 
(LOYOLA, 2006). 

 

Isso significa abordar coerência e 
ética em todas as suas atividades, buscando 
um desenvolvimento sustentável das 
populações, comunidades e do meio 
ambiente. De acordo com Leisinger e 
Schimitt (2002), até os anos 1950, o conceito 
de ética empresarial ainda não havia entrado 
em nosso vocabulário. Cada vez mais toma-
se consciência de que a base de um negócio 
está no conjunto de crenças e valores em que 
ele está fundamentado.  

Por esse motivo é necessário 
desenvolver os valores morais em todas as 
pessoas e grupos que fazem parte ou 
influenciam, de alguma forma, a 
organização. Assim será criada uma cultura 
empresarial socialmente responsável que 
contribuirá para o desenvolvimento da 
comunidade para que ela alcance e garanta o 
sucesso organizacional em longo prazo.  

2. SOBRE OS STAKEHOLDERS 
 

Normalmente quando algum assunto 
acerca da responsabilidade social é 
discutido,  o foco das idéias se volta para as 
ações sociais externas à empresa. Isso 
porque, para os mais leigos em assuntos 
sobre ética empresarial, a idéia de 
responsabilidade social é limitada pelo senso 
comum, por conceitos que definem apenas a 
abrangência do apoio corporativo às 
instituições de caridade, fundações de apoio 
a grupos carentes, valorização e preservação 
do meio ambiente, ações de incentivo à 
cultura e ao esporte. Enfim, tudo aquilo que, 
em uma empresa, caracteriza-se em uma 
ação social e que,  muitas vezes, é praticada 
apenas para promover o marketing social a 
fim de exibir um falso exercício ético, está 
bem explícito à sociedade. Contudo, o 
processo de humanização das empresas não 
somente ocorre a partir de ações externas ao 
seu sistema corporativo, como relata o 
Instituto Ethos: 

 
Não adianta uma empresa pagar mal 

seus funcionários, corromper a área de 
compras de seus clientes, pagar propinas a 
fiscais do governo e, ao mesmo tempo, 
desenvolver programas voltados a entidades 
sociais da comunidade. Essa postura não 
condiz com uma empresa que quer trilhar um 
caminho de responsabilidade social. É 
importante haver coerência entre ação e 
discurso (INSTITUTO ETHOS, 2006). 

  
Segundo Clarkson apud Oliveira 

(2004) a empresa lida diretamente com três 
diferentes tipos de públicos: um deles, seus 
stakeholders primários é composto por 
aqueles agentes que, sem eles, a empresa não 
sobrevive, ou seja, são os acionistas, os 
investidores, empregados, clientes e 
fornecedores. O outro público, conceituado 
por stakeholders secundários, é formado por 
aqueles que afetam ou influenciam, são 
afetados e influenciados pela corporação. O 
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último, chamado de stakeholder público, é 
composto pelo governo e pelas 
comunidades. Partindo dessas considerações, 
as ações sociais externas de uma empresa 
são aquelas que dependem do seu 
relacionamento com os stakeholders 
secundários e públicos. E as ações internas, 
aquelas que a empresa realiza com o foco 
nos seus stakeholders primários. 

É contraditório pensar que a empresa 
é socialmente responsável se as suas 
abordagens sociais estão sendo 
desenvolvidas com ações externas a ela. A 
elaboração do trabalho social de uma 
empresa que objetiva o bem comum e não a 
promoção do marketing empresarial só 
ocorre a partir do momento que ela absorve 
a consciência da necessidade de 
humanização empresarial que, por sua vez, 
só é possível se a empresa investe no seu 
capital social. Logo, pode ser subentendido 
que para uma empresa conseguir alcançar 
excelência nas suas relações sociais, é 
necessário partir de abordagens voltadas 
para os seus stakeholders primários. 

 
2.1 Os colaboradores 

 
Ao longo do século XVIII, a Europa 

Ocidental passou por um importante 
processo de transição econômica, que se deu 
através da mudança do seu sistema de 
produção. O meio tradicionalmente utilizado 
era a produção manufaturada, onde os 
artesãos trabalhavam de maneira 
independente, em suas próprias casas e o 
sistema social era relativamente organizado. 
Porém, com o surgimento das máquinas a 
vapor, o trabalho do artesão passou a ser 
desvalorizado em favor dos produtos 
industrializados, que oferecia ao mercado 
consumidor uma qualidade diferenciada. 
Esse novo sistema de produção teve como 
séria conseqüência o caos social provocado, 
pelo qual a sociedade se desestabilizou de 
maneira drástica. “A Indústria Moderna 

transformou a pequena oficina do mestre-
artesão patriarcal na grande fábrica do 
capitalista industrial” (MARX e ENGELS, 
1848). 

A indústria era constituída 
essencialmente por um galpão fechado, 
máquinas e homens. Os trabalhadores eram 
organizados em grupos para executar tarefas 
que envolviam alto risco de segurança, as 
indústrias ofereciam aos seus funcionários 
condições insalubres de trabalho, onde 
fatores como higiene, segurança e questões 
biófilas eram absolutamente desprezadas.  

Para as indústrias, o meio mais 
eficiente de atingir os lucros era através da 
produção acelerada e com custos baixos de 
produção. Em relação à mão-de-obra 
disponível, não havia com o que se 
preocupar, já que os atores que compunham 
a mão-de-obra do sistema de produção 
manufaturado eram os mesmos que agora 
compunham os trabalhadores das indústrias 
ou o grupo de pessoas que perambulava 
pelas ruas sem emprego. Não havia um 
motivo que fizesse com que as indústrias 
remanescentes na Europa se preocupassem 
com os seus empregados, uma vez que esses 
passaram a depender absolutamente das 
indústrias para a sua sobrevivência. E como 
a mão-de-obra disponível era muito 
abundante, os que estavam empregados se 
submetiam a salários muito baixos e às 
condições precárias de trabalho. “As 
diferenças de sexo e de idade não têm mais 
valor social para a classe operária. Ficam 
apenas instrumentos de trabalho [...]” 
(MARX e ENGELS, 1848). 

A indústria atingiu uma melhoria na 
eficácia do sistema de produção na Europa, 
porém causou conseqüências nocivas não só 
aos homens, mulheres e inclusive crianças 
que compunham o quadro de funcionários 
das empresas, mas também à sociedade 
como um todo. Esses principais danos como 
a poluição ambiental, a poluição sonora, o 
êxodo rural e o crescimento desordenado das 
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cidades são conseqüências que até hoje 
afetam a sociedade. 

A partir desse comportamento 
caótico das indústrias, foram abertas 
discussões acerca do assunto. “Os operários 
começaram a formar coalizões contra os 
burgueses: reúnem-se para defender seus 
direitos” (MARX e ENGELS, 1848). Assim, 
começaram a surgir sindicatos, e a classe de 
trabalhadores passou a ganhar mais força a 
partir da sua união. As indústrias não 
trouxeram, até então, nenhum benefício à 
sociedade e isso passou a ser questionado 
por algumas entidades. 

A Igreja questionava o 
comportamento ético das indústrias com os 
funcionários. Um documento chamado 
Rerum Novarum foi elaborado formalizando 
esses questionamentos, onde a principal 
idéia era a valorização e o respeito aos 
direitos e à dignidade dos trabalhadores. De 
acordo com o tempo, a concepção de um 
modelo ideal de comportamento da empresa 
em relação aos colaboradores foi se 
modificando em favor do equilíbrio da 
satisfação para as duas partes. Leis 
trabalhistas foram criadas para garantir os 
direitos do trabalhador. Essas leis buscavam 
garantir a segurança e estipulavam uma 
carga horária menor para os trabalhadores e 
proibia o trabalho de crianças. Em relação às 
leis vigentes, há uma preocupação com a 
questão do equilíbrio dos direitos entre 
empregados e empresas, já que, 
normalmente quando a lei beneficia um, 
desprivilegia diretamente o outro. 

Começaram a surgir conceitos de 
Administração voltados para a produção e 
seus recursos. Algumas teorias afirmavam 
que a eficácia na produtividade não era 
atingida através de um ritmo acelerado da 
produção, mas sim através de técnicas 
motivacionais que estimulavam os recursos 
humanos das empresas. De acordo com 
Bateman e Snell (1998), no século XIX, 
Frederick Taylor, um dos papas da 

Administração, já chamava a atenção para a 
necessidade de reconhecimento dos 
trabalhadores e de pausas durante o horário 
de trabalho. Elton Mayo, um dos criadores 
da  divisão de Recursos Humanos da 
Administração, buscou provar que fatores 
psicológicos e sociais afetavam mais a 
produtividade do que qualquer outro fator. 
Mayo apontou a necessidade de se trabalhar 
questões como o bem estar, a motivação dos 
funcionários e promover a integração social 
entre eles. A comprovação do sucesso do 
trabalho de Mayo era assegurada após a 
aplicação de seus conceitos nas empresas. 

A valorização dos colaboradores é a 
base de todo o trabalho de humanização das 
empresas, e isso ocorre quando a 
organização adquire conhecimento de que a 
essência da empresa está nos seus 
colaboradores. Existem bons exemplos de 
empresas no Brasil que adquiriram essa 
consciência, como é o caso da Unimed, 
organização que atua prestando serviços de 
saúde. Ela possui uma gestão voltada à 
responsabilidade social e grande parte dos 
investimentos da empresa é direcionada para 
seus colaboradores – cerca de 10% da 
distribuição do valor adicionado é investido 
nos funcionários. Desta forma, é criada uma 
cultura empresarial que demonstra o orgulho 
dos funcionários em contribuir para o 
crescimento e o funcionamento da empresa e 
por fazer parte dela. São válidos os esforços 
e os investimentos já que, assim, a empresa 
conquista uma imagem saudável também aos 
olhos de seus clientes.  

A responsabilidade social de uma 
empresa direcionada aos seus funcionários é 
subentendida por tudo aquilo que ela os 
oferece além de sua obrigação legal. Por sua 
vez, tais ofertas extras podem ser 
confundidas com os fatores motivacionais 
dos mesmos, porém existem diferenças que 
se percebe no nível de conscientização por 
parte daquele que promove essas ações. 
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Promover ações voltadas para os 
fatores motivacionais são, em geral, ações 
que partem do interesse da empresa em 
alcançar maior produtividade e rendimento 
dos funcionários.  Esses fatores podem ser: 

 
• bom ambiente no trabalho: um 

ambiente descontraído, onde haja 
coleguismo, respeito e 
profissionalismo; 

• condições justas de trabalho: fatores 
higiênicos e carga horária 
balanceada; 

• remuneração justa: oferta de um 
rendimento com o qual o funcionário 
terá condições de sobreviver com 
dignidade. 

 
Porém, há ações que a empresa 

desenvolve em prol do funcionário que visa, 
de forma desinteressada, a sua valorização, 
sem considerar aquilo que reflete alguma 
relação de custo-benefício. Essas ações, que 
caracterizam a verdadeira responsabilidade 
social que a empresa promove para com os 
colaboradores, em resumo são: 

 
• reconhecimento pelo empenho do 

funcionário; 
• busca de escolarização para os 

colaboradores; 
• ajuda na solução de problemas 

pessoais dos colaboradores à medida 
que isso esteja ao alcance da 
empresa; 

• conscientização do colaborador sobre 
questões de valores e ética; 

• oferecimento  da manutenção salarial 
dos funcionários à medida que a 
empresa consegue desenvolver o seu 
patrimônio financeiro. 

 
Uma ação que foi tratada em comum 

tanto nos fatores motivacionais quanto nas 
ações que caracterizam a verdadeira 

responsabilização social é a questão da 
remuneração. Afinal, qual seria uma 
remuneração adequada para os funcionários? 
Considera-se o seguinte raciocínio: para que 
uma empresa se desenvolva e atinja o 
progresso de seus lucros, é necessária a 
colaboração dos seus funcionários. As 
empresas  buscam a otimização dos recursos 
humanos através de treinamentos e 
aperfeiçoamento de técnicas de produção 
com base no trabalho dos funcionários para 
alcançar competência na produção e garantir 
vantagens competitivas a fim de atingir seus 
objetivos. Tendo a consciência desse 
mecanismo, nada mais justo que, quando 
esses objetivos são atingidos, as empresas 
procurem repassar os bons frutos desse 
trabalho aos seus colaboradores. A 
participação do lucro do exercício já é um 
sistema comumente usado por algumas 
empresas como forma de repasse financeiro 
para os colaboradores. 

Qualquer tipo de atitude de uma 
empresa voltada para o benefício social dos 
colaboradores, deve ser feita de maneira 
desinteressada e espontânea. Contudo, o 
trabalho social desenvolvido gera resultados 
que beneficiam claramente a empresa. Nesse 
caso, as empresas que valorizam os seus 
funcionários conseguem fazer com que eles 
tenham a consciência do quanto o seu 
trabalho é importante. A partir daí, os 
colaboradores procuram desenvolver um 
trabalho mais bem feito; resultando em uma 
sinergia dos colaboradores. 

 
2.2 Os clientes 
 

O compromisso que uma empresa 
tem para com seus clientes é a oferta de 
produtos e serviços que tragam sua 
realização e satisfação. O cliente é a 
finalização de um produto ou serviço, ou 
seja, ele aprova ou não uma empresa no 
mercado. Qualquer organização é 
dependente da aceitação direta de seus 
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consumidores para sua firmação e sucesso. 
O cumprimento da ética somada à 
responsabilidade social chega a ser um dever 
assumido pela organização. Como relata o 
Instituto Ethos:  

 
A ética é a base da responsabilidade 

social, expressa nos princípios e valores 
adotados pela organização. Não há 
responsabilidade social sem ética nos 
negócios (INSTITUTO ETHOS, 2006).  
 
Partindo desse pressuposto, uma 

empresa deve se preocupar em disponibilizar 
no mercado, produtos e serviços de 
qualidade a um preço justo pelo benefício 
oferecido. 

 
Quanto mais amplas as atividades 

de uma empresa, tanto mais amplo tem que 
ser também o seu horizonte no que diz 
respeito à responsabilidade e à compreensão 
do cliente (LEISINGER e SCHIMITT, 
2002). 
 
Há pouco tempo, as empresas não 

tinham tanta necessidade de se importar com 
a opinião do cliente sobre seus produtos, o 
que poderiam fazer para cada vez mais 
satisfazê-lo, e muito menos pensar que 
deveriam praticar negociações transparentes. 
Havia pouca concorrência, ela acontecia 
praticamente só com produtos nacionais. À 
empresa bastava distribuir seus produtos nos 
pontos de venda, pontos estratégicos, e 
aguardar o quase sempre lucro certo.  

 
Hoje, o estágio do mercado é 

consumidor: ou seja, em rápidas palavras, 
passamos de um mercado produtor, onde a 
empresa criava o produto e, depois, lançava 
mão de certas técnicas mercadológicas para 
torná-lo conhecido e vendê-lo, para um 
mercado em que primeiro se procura 
conhecer as necessidades, aspirações e 
desejos do consumidor (por intermédio de 
outras técnicas de marketing) para, só então, 
fabricar o produto, segundo as especificações 
detectadas entre os futuros compradores 

desse produto; daí a denominação de 
mercado consumidor (LAKATOS, 1997). 

 
Com a globalização, os clientes, que 

têm cada vez menos tempo e se tornam mais 
exigentes, procuram produtos de confiança e 
excelência em atendimento. A preocupação 
de uma empresa não pode estar somente na 
venda de seus produtos. Ela deve estar 
relacionada à quantidade de consumidores 
que voltariam a procurar seus produtos, 
devido à total satisfação em consumi-los. 
Desta forma, a sua logomarca torna-se 
sinônimo de qualidade e confiança. Segundo 
estes princípios, como uma empresa nos dias 
de hoje deve agir com seus clientes? De 
acordo com o Instituto Ethos: 

 
A Responsabilidade Social 

Empresarial é a forma de gestão que se 
define pela relação ética e transparente da 
empresa com todos os públicos com os quais 
ela se relaciona [...], conseguindo incorporar 
os interesses das diferentes partes envolvidas 
ao planejamento de suas atividades 
(INSTITUTO ETHOS, 2006).  
 
Agindo sobre este princípio, uma 

empresa inspirará a total confiabilidade de 
seus consumidores, como é o caso da 
Johnson & Johnson citado por Bateman e 
Snell (1998).  Ela agiu com transparência ao 
se reportar aos clientes, tratando de uma 
questão com o Tylenol: foi detectado um 
problema na sua formulação, classificado 
como uma crise séria, sendo tratada da 
mesma forma, com muita seriedade. 
Descobriu-se o motivo, foi dada assistência 
às vítimas, tirou-se o remédio de circulação 
assumindo todos os custos, mantendo toda a 
empresa envolvida e a população bem 
informada, através do meio de comunicação 
mais utilizado, a TV. A empresa sustentou, 
desta forma, a sua credibilidade no mercado, 
com elevadas vendas do produto, após 
algum tempo. Uma empresa idônea, ao 
cometer algum erro, deve identificá-lo, 
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assumi-lo e transmiti-lo da melhor maneira 
possível às partes interessadas.   

Em relação à comunicação empresa-
cliente, a empresa deve adotar vários meios 
de comunicação com seus consumidores, 
deixando sempre a mostra em seus produtos, 
um meio pelo qual eles consigam se reportar 
à empresa (TV, Internet, telefone, caixa 
postal). Pois quando julgar necessário, ele 
procura a forma mais acessível, conseguindo 
a organização manter um contato direto e 
desejado pelos clientes. O atendimento tende 
a ser sempre personalizado, os clientes se 
sentem bem com isso. Quando há 
oportunidade de se ter a relação corpo a 
corpo com o consumidor, deve-se aproveitar 
ao máximo, para entender a sua verdadeira 
necessidade. Dessa forma, ele pode se sentir 
uma extensão da própria empresa.  

Segundo Dolabela (2002), sempre 
que possível, um processo muito interessante 
a ser utilizado é o  DataBase Marketing. 

 
Database marketing é um sistema 

que utiliza um banco de dados em que você 
tem todas as informações dos clientes, 
possibilitando um tratamento 
individualizado, podendo assim recorrer ao 
feedback dos clientes (DOLABELA, 2002).  

 
Desta forma se concretiza a 

satisfação ou não do consumidor ao referido 
produto ou serviço. 
 
2.3 Os fornecedores 
 

Um dos stakeholders com quem a 
empresa mais negocia são os fornecedores 
que lhe oferecem todos ou quase todos os 
recursos necessários para a fabricação de 
seus produtos. Tendo em vista essa relação 
de dependência entre empresa e fornecedor, 
principalmente no caso de empresas que 
dependem de poucos fornecedores 
poderosos, praticar a responsabilidade social 
– que é um sistema empresarial a fim de 
melhorar seus relacionamentos com os 

stakeholders em geral – através de uma 
negociação benéfica para ambas as partes 
(relação “ganha-ganha”), sempre priorizando 
a ética, valorização moral e respeito no ato 
da negociação é imprescindível para a 
sustentabilidade da empresa. É importante 
lembrar que, segundo Lakatos (1997), a 
relação entre duas empresas, bem como 
empresa-fornecedor, apesar de ser 
fundamentalmente econômica, adquire um 
caráter social à medida que nessas relações 
existam pessoas em ambas as partes que se 
identificam como “empresas”. É o que 
acontece no caso da negociação. 

A maneira pela qual uma empresa 
pode praticar a responsabilidade social para 
com os fornecedores é através da 
negociação, que é o principal, às vezes 
único, contato entre as duas partes. As 
negociações giram em torno do princípio da 
troca. É preciso ceder para  receber o 
desejado. A chave nessa relação é que cada 
uma das partes deve tirar vantagens das 
concessões que se fazem. Em princípio, 
negociar com êxito nunca deveria resultar 
num vencedor nem num perdedor, todos 
devem obter um resultado satisfatório, 
visando as necessidades e prioridades de 
cada um. Com essa relação “ganha-ganha” 
no ato da negociação, ambos saem com 
ótimos resultados e satisfeitos. De modo 
que, certamente, voltam a negociar e cada 
vez melhor tem-se a oportunidade de haver 
uma parceria entre empresa e fornecedor, 
trazendo benefícios para ambos. As 
vantagens alcançadas são os 
relacionamentos duradouros que visam 
aumentar e fidelizar a rede de negociação 
aumentando os contatos e almejando novas 
metas, tendo o conhecimento de que as 
relações com os fornecedores são 
indispensáveis para a sobrevivência da 
empresa. 

Um dos fatores que mais influenciam 
na negociação é a transparência que é 
essencial para o bom relacionamento entre 
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as duas partes. A transparência, antes e 
também no momento da negociação, deve 
incluir informações que indiquem 
exatamente e deixem claro o desejo de 
ambos na negociação em perspectiva e não 
como é costumeiro pelos profissionais deste 
ramo. Deve também apresentar interesses 
distintos, superiores aos objetivados para 
que este não saia perdendo caso a outra parte 
interessada tenha argumentos lógicos a 
serem apresentados para que a primeira 
proposta seja inferiorizada. Para que uma 
negociação seja eficiente, deve haver a 
transparência de interesses de forma que 
todos sejam apresentados e que a negociação 
ocorra com o intuito de buscar, de maneira 
conciliadora, que os objetivos de todas as 
partes sejam realizados da forma mais 
satisfatória possível. 

 
2.4 Stakeholders públicos 
 

Depois de satisfeitas as necessidades 
dos stakeholders primários e criada, 
conseqüentemente, uma cultura empresarial 
capaz de gerar uma alavanca para o sucesso 
organizacional, é preciso voltar as atenções 
para os stakeholders públicos, que são 
aqueles que oferecem infra-estrutura e 
mercados onde a empresa atua, dando-lhe 
todo o suporte de que ela precisa. A 
aprovação por parte dos stakeholders 
públicos é essencial para a sustentabilidade 
da empresa. 

Como mostra Oliveira (2004), numa 
visão obsoleta, a sociedade é dividida em 
áreas funcionais, em que cada uma delas é 
responsável pelo desempenho de uma 
função. Segundo essa visão, a preocupação 
com o bem estar geral da sociedade compete 
ao governo e aos negócios cabem as funções 
econômicas responsáveis por gerar lucros. 
Atualmente, as organizações devem ter uma 
visão mais ampla em relação à sociedade em 
que atua. Além da sua importância social de 

gerar empregos produtivos e desenvolver 
bens, serviços e novas tecnologias que 
contribuem para o desenvolvimento da 
comunidade e para a criação de novas 
soluções técnicas, as organizações devem 
estar conscientes de sua responsabilidade em 
retornar para a sociedade tudo aquilo que 
dela é extraído em função de seus interesses. 
De acordo com a doutrina da 
Responsabilidade Social de Maximiano 
apud Oliveira (2004), as organizações detêm 
grande parte dos recursos naturais que são, 
ou deveriam ser, patrimônio da comunidade 
em geral, pois afetam diretamente a 
qualidade de vida de toda a população e elas 
também só existem com a autorização da 
sociedade. Há, portanto, uma relação de 
dependência, tendo a empresa, desta forma, 
a obrigação de retornar para as comunidades 
todos os bens que dela são retirados em seu 
benefício, não só cumprindo com suas 
obrigações tributárias, esperando do Estado 
todas as responsabilidades com a sociedade, 
mas contribuindo de fato com a manutenção 
desta. 

 
A comunidade em que a empresa 

está inserida fornece-lhe a infra-
estrutura e o capital social, contribuindo 
decisivamente para a viabilização de 
seus negócios. O investimento pela 
empresa em ações que tragam 
benefícios para a comunidade é uma 
contrapartida justa, além de reverter em 
ganhos para o ambiente interno e na 
percepção que os clientes têm da própria 
empresa (INSTITUTO ETHOS, 2006; 
grifo nosso). 
 

Num contexto atual, a questão do 
meio ambiente é muito discutida devido à 
grande preocupação em manter os recursos 
naturais garantidos para as próximas 
gerações, recursos esses que estão cada dia 
mais escassos em todo o planeta. Tendo em 
vista essa preocupação em nível mundial, na 
década de 1990, reuniu-se uma comissão 
mundial a fim de criar uma Carta à Terra, 
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contendo princípios éticos fundamentais, 
principalmente relacionadas ao meio 
ambiente que serviriam como um roteiro a 
ser compartilhado por todos os povos de 
forma que, assim, a humanidade fosse 
responsável por escolher o seu futuro. Essa 
carta é concebida como um código de ética 
que deveria ser adotado, principalmente, por 
todas as empresas que desejam ser 
socialmente responsáveis.   

 

 

Uma Empresa, principalmente de grande 
porte, quando se instala em uma região pode 
gerar riquezas e oportunidades. Por outro 
lado, também fere Interesses e cria 
mudanças nas relações sociais e econômicas 
[...] (LAKATOS, 1997).  

 

Desta maneira, a questão do meio 
ambiente torna-se de enorme relevância aos 
empresários, já que as empresas detêm a 
maior parte dos recursos naturais, além de 
serem elas as maiores poluidoras do meio 
ambiente. As organizações, enfim, têm o 
dever de manter um desenvolvimento 
sustentável, conciliando o crescimento 
econômico com a preservação dos recursos 
naturais de forma a garantir o futuro para a 
comunidade. 

De acordo com Oliveira (2004), uma 
pesquisa realizada pelos institutos 
americanos Cone Comunications e Roper 
Group e publicada pela Revista Exame, 
mostra que 76% dos consumidores preferem 
comprar e utilizar produtos e serviços de 
marcas que provém de empresas que 
promovem alguma ação social. Percebe-se, 
desta forma, mais um fator favorável para a 
aplicação de ações socialmente responsáveis, 
não buscando somente promover a imagem 
da empresa, mas a real satisfação e 
aprovação da comunidade através de uma 
postura ética e moral, tendo a construção da 

imagem positiva da empresa como 
conseqüência dessas atitudes e não como 
objetivo estratégico. 

Melo, Neto e Froes apud Oliveira 
(2004) afirmam que as organizações não 
governamentais (ONGs) são um espaço 
privilegiado para o exercício da 
responsabilidade social por parte das 
empresas, numa aliança com o governo e  a 
sociedade civil. Outro setor propício para o 
desenvolvimento das atividades sociais são 
as instituições filantrópicas, que contribuem 
para o interesse da empresa com a isenção 
de impostos, e muito para a sociedade, 
retornando para ela aquilo que deveria ser 
obrigação do Estado e, que sendo assim, 
muitas vezes nem acontece como deveria. 
Segundo a revista Veja (2006), no Brasil, a 
maior parte das empresas contribuintes para 
a filantropia desenvolve seus projetos, não 
só em áreas voltadas para a educação, mas 
visa também a cultura, o esporte e o lazer da 
comunidade de baixa renda. Assim, os 
maiores contribuintes no Brasil são a 
Petrobrás e o Banco Bradesco. A Petrobrás, 
desde sua criação, reforça seu compromisso 
com o desenvolvimento através de políticas 
sociais. Ela estabelece o desenvolvimento 
com a cidadania como uma síntese capaz de 
garantir e consolidar o direcionamento da 
superação do desafio nacional de inserir com 
dignidade as comunidades mais pobres na 
sociedade brasileira. Acredita também que 
sua performance empresarial deve englobar 
aspectos econômicos, sociais e ambientais.  
A companhia tem o compromisso de 
estender à área sócio-ambiental a qualidade 
nos resultados de suas ações em benefício 
das comunidades (PETROBRAS, 2007).  

Projetos assim também ocorrem na 
Fundação Bradesco, que foi criada em 1956 
por Amador Aguiar, com o objetivo de 
proporcionar educação e profissionalização 
às crianças, aos jovens e adultos.  Em cada 
unidade multiplicam-se os princípios éticos 
que orientam ações coletivas e pessoais. A 
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comunidade vê na Fundação Bradesco 
possibilidades de ampliar horizontes de 
trabalho e de realizações (FUNDAÇÃO 
BRADESCO, 2006).  Essas instituições e 
todas as que promovem projetos semelhantes 
são tidas como exemplos a serem seguidos, 
pois elas reconhecem o seu papel efetivo na 
sociedade.  
 

3. CONCLUSÃO 
 

Para o sucesso empresarial, um alto 
nível de satisfação dos stakeholders em 
relação à empresa é fundamental para avaliar 
quais organizações levam realmente em 
conta e priorizam sua relação para com eles. 
Uma empresa socialmente responsável preza 
por sua integridade através de uma postura 
ética e do compromisso e coerência com 
seus ideais sociais, sem nunca descuidar de 
seu propósito empresarial. Além disso, ao 
levar em consideração qual é a real 
influência dos stakeholders na formação de 
uma imagem positiva e respeitada da 
empresa, podem ser construídas importantes 
relações, atendendo ambas as partes e 
contribuindo para desenvolvimento e 
crescimento mútuos.  

O sucesso da empresa já consolidada 
não depende somente de seu volume de 
produção, de seus lucros ou de sua boa 
participação mercantil. Cada vez mais é 
possível observar que as organizações que 
não atuam eticamente estão condenadas a 
não conseguir atingir um desenvolvimento 
sustentável de suas atividades. A 
contribuição biófila que cada empresa 
despende é fundamental para a formação de 
uma imagem idônea perante os envolvidos 
em seus processos. Com igual importância, o 
respeito ao ambiente no qual ela está 
inserida se faz necessário, uma vez que ele é 
indispensável para toda a sociedade. Caso 
tenha havido algum desentendimento entre 
as partes, deve ser ressarcido pelos agentes 
causadores. 

Desenvolver e aprimorar atitudes que 
visem a responsabilidade social para com os 
stakeholders é atuar de forma íntegra e 
competente. Para isso não basta apenas 
possuir profissionalismo e know-how técnico 
avançado. É preciso agir de acordo com uma 
conduta ética que englobe todos os aspectos 
corporativos e que, antes de promover a 
responsabilidade social com ações voltadas 
para o benefício de alguns grupos da 
sociedade, busque promover ações sociais 
direcionadas aos seus agentes mais próximos 
que convivem e contribuem diretamente para 
o sucesso ou fracasso da empresa. 

Além de fazer uma abordagem em 
relação aos stakeholders públicos, a sua 
importância para a empresa e vice-versa, 
este artigo tratou da responsabilidade social 
com maior ênfase nos colaboradores, 
clientes e fornecedores de uma organização, 
uma vez que são eles os atores que mais 
diretamente dependem da empresa. As 
organizações devem investir neles se 
desejarem obter um resultado 
correspondente ao esperado. 

Muitas empresas ainda não têm uma 
visão clara sobre como tratar esse assunto. 
Por isso faz-se necessária uma maior 
divulgação e reflexão acerca da mudança e 
do impacto positivo que a humanização das 
organizações causa na sociedade como um 
todo, utilizando para isso práticas sociais que 
priorizem o investimento no capital humano 
das organizações e em todas as pessoas que 
com elas mantêm relações sociais. 
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Resumo - Este artigo tem como principal 
função apresentar a  Estatística de uma 
forma mais didática, desmistificando e 
exemplificando suas aplicações. Também 
apresenta o projeto Easystat que é uma 
ferramenta de suporte o ensino e à  
aprendizagem de alguns dos conceitos 
estatísticos. 
 
Abstract – The main function of this paper 
is to introduce Statistics in a didactic form, 
demystifying it and giving examples of its 
applications. It also introduces the EasyStat 
project as a learning tool to study some 
statistical concepts. 
 
Palavras-chave - Estatística, análise de 
dados, medidas estatísticas. 
 
Keywords - Statistics, data analysis, 
statistical measures. 
 
  

1. INTRODUÇÃO 
 

Por se tratar de algo fundamental em 
qualquer campo de estudo, a correta 
utilização das ferramentas estatísticas 
tornou-se um grande diferencial. Para 
facilitar e desmistificar o aprendizado de 
alguns dos conceitos estatísticos está em 
desenvolvimento o projeto Easystat. Este 
projeto busca produzir uma ferramenta de 

software para demonstrar de maneira 
interativa, simples e objetiva as aplicações 
efetivas das fórmulas utilizadas nas análises 
estatísticas. 

 
2.  UM BREVE HISTÓRICO DA ESTATÍSTICA 

 
Para entender significativamente a 

Estatística é importante primeiro saber o que 
é, como surgiu, para que serve e quais são as 
suas aplicações. 

De acordo com a Escola Nacional de 
Ciências Estatísticas (ENCE) a Estatística já 
é utilizada há muito tempo, desde a época 
em que nas civilizações antigas, o Estado 
buscava coletar dados com o intuito de 
cobrar impostos ou realizar o recenseamento 
da população. 

Conforme relata Memória (2004) em 
seu estudo intitulado Breve História da 
Estatística, a aplicação de seus métodos  
remete à antiguidade: 
  

Os balancetes do império romano, o 
inventário das posses de Carlos Magno, o 
Doomsday Book, registro que Guilherme, o 
Conquistador, invasor normando da 
Inglaterra, no século 11, mandou levantar 
das propriedades rurais dos conquistados 
anglo-saxões para se inteirar de suas 
riquezas, são alguns exemplos anteriores à 
emergência da estatística descritiva no 
século 16, na Itália (MEMÓRIA, 2004). 
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A Estatística propriamente dita não 
teve uma data definida de nascimento. 
Acredita-se que o professor alemão 
Godofredo Achenwall foi o pioneiro do uso 
do termo Estatística (MEMÓRIA, 2004).  

A Estatística tem como função 
coletar, organizar e analisar os dados para 
que, a partir deles, seja possível obter 
informações que visem a melhor 
compreensão da situação que representam, 
ou seja, do comportamento do conjunto. 
Segundo a ENCE (2007), a Estatística 
defini-se da seguinte forma:  
 

O que modernamente se conhece 
como Ciências Estatísticas, ou simplesmente 
Estatística, é um conjunto de técnicas e 
métodos de pesquisa que entre outros tópicos 
envolve o planejamento do experimento a ser 
realizado, a coleta qualificada dos dados, a 
inferência, o processamento, a análise e a 
disseminação das informações (ENCE, 
2007). 

 
A Estatística, através de ténicas e 

métodos específicos, fornece ferramentas 
que auxiliam na tomada de decisão. 

Ela se faz tão essencial que algumas 
áreas científicas não existiriam sozinhas, tais 
como a Bioestatística, Estatística Comercial 
e a Estatística Econômica. 

 
3. APLICAÇÃO DOS MÉTODOS ESTATÍSTICOS 

 
Ao aplicar seus conceitos em uma 

situação real  poderia haver, por exemplo,  a  
necessidade da  elaboração e aplicação de 
uma pesquisa a respeito da qualidade da 
administração em determinado município, 
seguindo um critério de seleção (pessoas 
com idade superior a 20 anos, homens e 
mulheres, moradores do município). 

De posse dos dados coletados, é 
possível construir um gráfico determinando 
o nível de aceitação da gestão do município, 
por ano. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Representação gráfica da pesquisa por ano. 
 

Poder-se-ia comparar a opinião dos 
entrevistados, nos anos de 2004 e 2007, e 
analisar como evoluiu a satisfação dos 
entrevistados com a gestão atual.  

 
TABELA 1 – PESQUISA DE SATISFAÇÃO 
Pesquisa 2004 2007 
Total geral dos entrevistados 50 50 
Total dos que aprovam 32 20 
Total dos que desaprovam 18 30 
Porcentagem de aceitação 64% 40% 
Porcentagem de não aceitação 36% 60% 
 

Conforme a análise feita, pode-se 
observar uma queda de 24% no índice de 
aprovação da gestão. Essa informação é 
extremamente significativa, principalmente, 
se houver algum projeto de reeleição do 
prefeito.  

Enfim, pode-se efetuar uma 
infinidade de inferências, somente com esses 
dados, de maneira que as informações 
obtidas sejam as mais fiéis possíveis à 
população que eles representam. Porém, 
deve-se considerar certa margem de erro, já 
que não se trabalhou com toda a população, 
mas com uma parte dela (amostra). Por se 
tratar de um assunto que requer uma análise 
mais aprofundada, esse tema não será 
abordado neste artigo. 
 

Aceitação da atual gestão do 
município 

0

10

20

30

40

50

2004 2005 2006 2007

Anos

Aprovação
Reprovação

 

30

Diego Dulval
Retângulo



 3

4. AS MEDIDAS ESTATÍSTICAS 
 

As medidas estatísticas são 
importantes ferramentas nos processos que 
envolvem tomadas de decisão. 

Essas medidas são fundamentais para 
analisar, por exemplo, o desempenho de uma 
grande empresa, tendo como base suas 
vendas mensais. A partir desses dados, ela 
pode assim fazer uma previsão de vendas 
para o próximo mês. Caso haja um déficit de 
vendas em relação às metas será possível 
saber, com precisão, o quão longe elas estão 
das mesmas e, a partir dessa análise, poderá 
ser tomada uma decisão para chegar ao 
resultado pretendido. 

As principais medidas estatísticas 
estudadas são as medidas de tendência 
central e as medidas de dispersão. As 
medidas de tendência central podem 
representar de maneira resumida o conjunto 
de dados em que estão inseridas. Já as 
medidas de dispersão são indicativas de 
quanto os números tendem a se separar do 
valor central, geralmente definido pela 
média.   

As principais medidas de tendência 
central são (KAZMIER, 1982): 
 
▪ Média, que é um valor em torno do qual o 
conjunto se desenvolve. Designada de x , ela 
é calculada baseada na seguinte fórmula: 
 

n
x

x ∑=   

 
Onde x  representa cada observação do 
conjunto e n  a quantidade de elementos do 
mesmo.  
▪ Moda, que consiste no valor que mais se 
repete no grupo analisado, por exemplo: 
 

10 – 10 – 12 – 15 – 18 – 20 
 

A moda neste conjunto é igual a 10. 
Mas há casos em que não existe moda, 
conforme o seguinte exemplo: 
 

10 – 12 – 15 – 18 – 20 
 

Neste caso, diz-se que o conjunto é 
amodal. Também é possível ter conjuntos 
com mais de uma moda, como o conjunto 
bimodal a seguir: 
 

10 – 10 – 12 – 12 – 15 – 18 – 20. 
 
▪ Mediana, que é o valor central das 
observações previamente ordenadas, 
conforme ilustra o seguinte conjunto de 
dados:  
 
 10 – 12 – 15 – 18 – 20. 
 

Em se tratando de observações em 
quantidades pares, a mediana é obtida a 
partir da média aritmética dos valores 
centrais: 
 
 10 – 12 – 13 – 15 – 18 – 20 
mediana:  (13  +  15)  /  2  =  14.  

 
Há certas restrições em relação à 

representação do conjunto pela média nos 
casos de valores extremos afetarem 
significativamente seu valor, então usa-se a 
mediana para representar o conjunto porque 
ela é insensível a valores extremos que 
mascaram o comportamento do conjunto. 

As principais medidas de dispersão 
são (STEVENSON, 1981):  
 
 ▪ Amplitude, que é a mais simples de ser      
compreendida, já que seu cálculo é muito 
mais simples que os demais. Ela é expressa 
pela diferença entre o maior e o menor 
número do conjunto analisado. 
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▪ Desvio médio ( )DM , que é analisado com 
base no valor da média. Sua fórmula é 
apresentada da seguinte forma: 
 

n

xxi
DM

∑ −
=  

                                                
Onde x  é a média e n  o número de 
elementos do conjunto.  
 
▪ Desvio padrão amostral ( s ), que é 
calculado da seguinte maneira: 
                       

( )
1

2

−

−
= ∑

n
xxi

s  

▪ Coeficiente de variação ( )CV , que consiste 
na razão do desvio padrão pela média do 
conjunto: 

x
sCV =(%)  * 100 

 
Para exemplificar a aplicação das 

fórmulas apresentadas, podem-se usar os 
seguintes dados referentes às vendas (em 
milhares de dólares) de uma empresa, no 
segundo semestre de 2006 e no primeiro 
semestre de 2007, mostrados na Tabela 2. 

Os resultados obtidos da análise dos 
dados da empresa são mostrados nas Tabelas 
3 e 4. 

 
TABELA 2 – VENDAS DA EMPRESA  (EM 
MILHARES DE DÓLARES).   
Ano Meses 

 Jul Ago Set Out Nov Dez 

2006 10 12 14 16 18 20 

 Jan Fev Mar Abr Mai Jun 

2007 14 14,5 15 15 15,5 16 

 
 
 
TABELA 3 – MEDIDAS DE TENDÊNCIA 
CENTRAL DA EMPRESA. 

Ano Medidas de tendência central 
 Moda Média Mediana 

2006 --- 15 15 

2007 15 15 15 

 
TABELA 4 – MEDIDAS DE DISPERSÃO DA 
EMPRESA. 

Ano Medidas de tendência central 

 Ampli-
tude 

Desvio 
padrão 

Desvio 
médio 

Coef.  
var. 

2006 10 3,74 3 24,94 

2007 2 0,70 0,33 4,71 

 
A Tabela 3 apresenta a mesma média 

e a mesma mediana para ambos os 
conjuntos. Porém, comparando as medidas 
da Tabela 4, pode-se observar que as 
medidas do primeiro semestre de 2007 
comportam-se de maneira mais regular, ou 
seja, sua variação é menor em relação ao 
período analisado de 2006. 

Outra forma de se representar os 
dados da Tabela 2: 
 
        ▪      ▪       ▪      ▪      ▪       ▪      
|         __________________________| 
 8     10          12           14         16          18           20       22       24  

Figura 2. Distribuição das vendas referentes ao 
período analisado de 2006. 

 
                     ▪   
                           ▪  
                            ▪ ▪ ▪ ▪ ▪  
|        ___________________________| 
  8     10          12           14           16         18         20       22        24 

Figura 3. Distribuição das vendas referentes ao 
período analisado de 2007. 

 
Ao observar a distribuição das 

vendas ilustradas nas Figuras 2 e 3, percebe-
se uma distribuição mais uniforme da última, 
já que elas estão compreendidas entre os 
valores extremos 14 e 16, enquanto na 
Figura 2, os valores distribuem-se entre os 
extremos representados pelos números 10 e 
20.  
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Deste exemplo, conclui-se que em 
qualquer empresa torna-se mais fácil 
trabalhar com uma variabilidade menor de 
vendas, por diversos motivos, tais como 
facilitar a administração da mesma ou até 
fazer uma previsão mais correta da 
quantidade de produtos e matérias-prima a 
serem estocados para evitar transtornos ou, 
até mesmo, custos desnecessários.  
 

5. O PROJETO EASYSTAT 
 
 O projeto Easystat é um software 
didático que engloba o cálculo de todas as 
medidas supracitadas, tendo como principal 
finalidade auxiliar no aprendizado e na 
assimilação das técnicas estatísticas de uma 
forma simples e dinâmica.  
 O código e o aplicativo do projeto 
Easystat serão disponibilizados no site da 
Faculdade de Administração e Informática 
(FAI) para que os interessados possam 
entender e avaliar os algoritmos utilizados. 
 Com o auxílio do software, o usuário 
poderá executar diversos cálculos, contando 
com uma avaliação rápida e precisa dos 
dados, sem que seja necessário recorrer à 
calculadora ou mesmo efetuar os cálculos 
manualmente. O software disponibilizará 
uma seção de ajuda para que o aluno possa 
sanar suas dúvidas a respeito das fórmulas 
utilizadas. 
 As Figuras 4 e 5 ilustram exemplos 
das telas do Easystat. Para que o usuário 
possa efetuar os cálculos, ele deverá 
determinar a quantidade de observações 
inseridas no conjunto. O segundo passo 
consiste em inserir os dados e definir se 
deseja ou não a exclusão/inclusão de alguma 
outra observação, conforme ilustra a Figura 
4. 

Após a definição do conjunto, pode-
se optar entre as seguintes análises: medidas 
de tendência central, medidas de dispersão e  
relatório geral. 

Caso a escolha seja a primeira opção, 
ter-se-á acesso aos resultados da análise do 

conjunto conforme a opção selecionada, 
como: moda, média (esta, por sua vez, 
dispõe de três análises de média: aritmética, 
ponderada e geométrica) e  mediana. 
 

 
Figura 4. Tela onde o usuário deverá definir os 

elementos do conjunto. 
  

A segunda opção de análise oferece 
as seguintes análises de resultado: 
amplitude, desvio médio, desvio padrão e 
coeficiente de variação. 

A opção de relatório geral, conforme 
ilustra a Figura 5,  mostra o estudo detalhado 
do conjunto de dados, tendo como base as 
medidas de tendência central e as medidas 
de dispersão. 
 

 
Figura 5. Tela de apresentação do relatório geral. 

 
 Um dos grandes benefícios do 
software além dos já demonstrados, é a 
facilidade de manuseio, podendo ser 
utilizado até mesmo por pessoas que não 
tenham muita experiência com qualquer 
outro programa cuja finalidade seja efetuar 
cálculos matemáticos e/ou estatísticos. 
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6. CONCLUSÃO 
 

 A Estatística é um campo de 
conhecimento muito amplo, flexível no que 
diz respeito às suas aplicabilidades e 
extremamente útil na tarefa de tomada de 
decisão baseada em dados. A forma de 
utilizá-la potencializa suas possibilidades de 
gerar informações com base na análise de 
observações.   Trata-se de uma poderosa 
ferramenta de apoio a diversos campos 
científicos e à Administração de uma forma 
geral.  
 O Easystat é um software de apoio ao 
aprendizado das principais medidas 
estatísticas utilizadas. Ele é capaz de 
fornecer com rapidez, informações muito 
úteis a respeito das observações estudadas, 
podendo até mesmo ser usado como 
instrumento de apoio à tomada de decisão.
 A contribuição do projeto para com a 
comunidade de desenvolvimento de software 
é no sentido de tornar o conhecimento mais 
acessível a todos, de maneira que o seu uso 
represente uma descoberta. 
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Resumo - O Internet Protocol (IP) é de grande 
importância para a existência e avanço das 
redes de comunicação de dados. Este artigo tem 
como objetivo introduzir os conceitos da versão 
6 do IP, sucessora da versão 4,  que incorpora 
várias soluções para as restrições da versão 
anterior.  

 
Abstract – The Internet Protocol (IP) is of 
great importance for the existence and 
advancement of data communications 
networks. This paper introduces the concepts of 
the Version 6 IP, successor of version 4, which 
has incorporated various solutions to the 
previous version’s shortcomings. 

 
Palavras-chave – IPv6, protocolo, rede de 
comunicação de dados.   

 
Keywords – IPv6, protocol,  data 
commnications networks.  

 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
A internet desde a sua criação até o 

presente momento tornou-se uma ferramenta de 
uso indispensável nas áreas de negócio, saúde, 
educação, segurança, ciência, entretenimento 
entre outras que usufruem seus benefícios. O 
aumento do uso da internet causou uma 
escassez de endereços disponíveis para os 
dispositivos conectados a ela. Devido à 
diminuição de endereços livres foi necessário 
criar uma nova versão do Internet Protocol 
(IP), responsável por fornecer os endereços 
lógicos para os dispositivos conectados à 

internet, para que essa versão pudesse suprir a 
elevada demanda de endereços lógicos. 

O protocolo IP versão seis (IPv6) já se 
encontra em fase de utilização em muitos países 
da Europa e da Ásia. Muitos governos estão 
dando incentivos fiscais, como é o caso do 
Japão e da Suécia, que concederam isenção 
total de impostos aos produtos que forem 
produzidos em seus países e que já estejam 
prontos para a nova versão do protocolo de 
internet (IPv6 DO BRASIL, 2007). 

A utilização do IPv6 será de grande 
importância para a inovação tecnológica, 
permitindo o avanço de tecnologias atuais e a 
criação de novos modelos, cenários e produtos 
devido ao aumento da capacidade de 
endereçamento. 

Neste artigo é apresentada a forma de 
endereçamento de redes e hosts utilizando o 
IPv6, as faixas de endereços reservadas, assim 
como as vantagens da nova versão do protocolo 
IP e as opções para se realizar o processo de 
transição da quarta versão (IPv4) para a sexta 
versão (IPv6). 

 
2. O PROTOCOLO DE INTERNET 

 
Na década de 1970, a Advanced 

Research Projects Agency (ARPA) intensificou 
os seus esforços para o desenvolvimento de 
uma tecnologia de interligação em redes. Por 
volta dos anos 1977-1979, através da ARPA, o 
protocolo IP atual (versão 4)  tomou a sua 
forma original, assim como o protocolo 
Transmission Control (TCP). O protocolo IP 
permitiu o roteamento dos pacotes através das 
várias redes existentes (COMMER, 1998).   
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No início da década de 1980, a internet 
teve seu início, quando a ARPA passou a adotar 
os novos protocolos TCP-IP nas máquinas 
ligadas às suas redes de pesquisa (ARPANET). 
Em janeiro de 1983, foi concluído o processo 
de transição para a tecnologia da internet, 
definido pelo Office of the Secretary of Defense 
que determinou que todos os computadores 
conectados às redes de longa distância 
utilizassem o modelo de protocolos TCP-IP 
(COMMER, 1998). Em 1980, foi publicado um 
novo padrão de protocolo de comunicação 
chamado de TCP/IP permitindo que outras 
redes fossem criadas a partir do seu modelo. 
Sendo a quarta sua versão inicial de utilização e 
a usada até o  momento. 

O protocolo IP tornou-se um dos 
protocolos mais utilizados no mundo e devido a 
esse grande uso, foi necessária a criação de uma 
nova versão.  A sexta versão, o IPv6, também 
conhecido como Internet Protocol Next 
Generation (IPng), trata-se de uma  evolução 
do IPv4. O IPv4 é uma combinação de 32 bits 
que permite que até 4.294.967.296 de 
endereços IP estejam disponíveis para uso, 
enquanto que o IPv6 teoricamente permite que 
até 340.282.366.920.938.463.463.374.607.431. 
768.211.456 estejam disponíveis, ou seja, o 
IPv6 eleva extraordinariamente o número de 
endereços IP disponíveis. 

 
3. FORMATO DE ENDEREÇAMENTO DE 

REDE/HOST 
 
O IPv6 é formado por oito quartetos de 

caracteres separados por “:”, utilizando a 
notação hexadecimal para representação dos 
caracteres. Cada caracter pertencente ao 
quarteto corresponde a um total de 4 bits, 
totalizando 16 bits por quarteto e 128 bits por 
endereço IPv6. Assim como o IPv4, ele é 
subdivido em duas partes de endereços. Os 
primeiros 4 quartetos (64 bits) são destinados à 
rede, enquanto que os últimos 4 quartetos (64 
bits) são utilizados para identificação dos hosts. 
Um exemplo de endereço IPv6 válido seria: 
2789:AC12:0F12:0000:0000:0000:0000:0007. 
Onde 2789:AC12:0F12:0000 representa o 

endereço da rede e 0000:0000:0000:0007 
identifica um determinado host nessa rede. 

Os endereços IPv6 podem ser mais 
compactos, pois os zeros à esquerda podem ser 
desconsiderados e os quartetos que contenham 
“0000” podem ser substituídos por “0”, 
portanto, utilizando essa notação reduzida o 
endereço anterior ficaria da seguinte forma 
2789:AC12:F12:0:0:0:0:7 (HINDEN e 
DEERING, 1998). 

Se acaso em um endereço IPv6 houver 
um grupo de dígitos iguais a 0000, esse pode 
ser omitido. Por exemplo, o endereço 
6FD0:4B55:75C2:0000:0000:0000:0000:1422 é 
o mesmo que 6FD0:4B55:75C2::1422 
(HINDEN e DEERING, 1998). 

A configuração dos hosts em uma 
determinada rede contendo IPv6 pode ser feita 
de duas maneiras diferentes. A primeira seria 
utilizar a mesma metodologia que é utilizada no 
IPv4, que seria endereçar os hosts de forma 
seqüencial, como mostra a Tabela 1. 
TABELA 1. EXEMPLO DE ENDEREÇAMENTO IPv6. 

Host Endereço 

1 2789:AC12:EF12::1 

2 2789:AC12:EF12::2 

3 2789:AC12:EF12::3 

4 2789:AC12:EF12::4 

5 2789:AC12:EF12::5 

6 2789:AC12:EF12::6 

 
A segunda forma seria utilizar os 

endereços MAC das placas de rede para definir 
os endereços IP dos hosts. A segunda opção é 
uma sugestão do Internet Engineering Task 
Force (IETF) e é o modo utilizado quando se 
opta por obter os endereços IP de forma 
automática. Mas como o endereço MAC das 
placas de rede é composto por 12 dígitos e o 
campo do endereço IPv6 destinado a host é 
formado por 16 dígitos, são adicionados os 
dígitos “FFFF” entre o sexto e sétimo dígito do 
endereço MAC. Por exemplo, uma rede cujo 
endereço seja 4ABC:1245:0:0 e o endereço 
MAC de uma determinada placa de rede seja 
00:0F:EA:D9:B1:94, o endereço de host a ser 
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utilizado seria 000F:EAFF:FFD9:B194. 
Haveria, portanto um endereço IPv6 resultante 
igual a 4ABC:1245:0:0:000F:EAFF 
:FFD9:B194. 

No IPv6, existem três tipos de endereços 
(COMMER,1998; HINDEN e DEERING, 
1998):  
• unicast - identifica apenas uma interface. 

Um pacote destinado a um endereço unicast 
é enviado diretamente para a interface 
associada a esse endereço;  

• anycast - utilizado para identificar um 
grupo de interfaces, geralmente 
pertencentes a nós diferentes. Um pacote 
destinado a um endereço anycast é enviado 
para uma das interfaces identificadas pelo 
endereço. Especificamente, o pacote é 
enviado para interface mais próxima de 
acordo com o protocolo de roteamento; 

• multicast - identicamente ao endereço 
anycast,  identifica um grupo de interfaces 
pertencente a diferentes nós. Mas um pacote 
destinado a um endereço multicast é 
enviado para todas as interfaces do grupo. 
Os endereços do tipo broadcast utilizados 

na versão IPv4 foram substituídos no IPv6 
pelos endereços multicast. 

 
4. FAIXAS DE ENDEREÇOS RESERVADAS 

 
O IPv6  (assim como o Ipv4) possui 

algumas faixas de endereços reservadas para 
fins específicos. Os endereços IPv6 iniciados 
com "2001:" são destinados para uso por 
provedores de acesso e carriers e podem ser 
registrados da mesma forma que as faixas de 
endereço IPv4 atuais. Os endereços iniciados 
com "3FFF:FFFF:" e "2001:0DB8:" são 
reservados para uso em documentação, 
exemplos e testes.  Devido a isso, eles não são 
roteáveis (GUIA DO HARDWARE.NET, 
2007). 

No início do desenvolvimento da sexta 
versão, os endereços iniciados com "FEC", 
"FED", "FEE" ou "FEF" eram reservados para 
o uso em redes locais, assim como as faixas de 
endereços iniciadas com "10.x.x.x" e 

"192.168.x.x" do IPv4, mas essa norma do IPv6 
foi revogada pelo RFC 3879, portanto esses 
endereços não são mais destinados a esse 
propósito, no entanto eles ainda continuam 
sendo usados em muitas redes (GUIA DO 
HARDWARE.NET, 2007; HUITAMA e 
CARPENTER, 2004). 

No protocolo IPv6 o endereço de 
loopback correspondente ao endereço 
“127.0.0.1” (loopback no IPv4) é 
"0:0:0:0:0:0:0:1", que pode ser reduzido para 
"::1" (HINDEN e DEERING, 1998). 

 
5. TRANSIÇÃO DO IPV4 PARA O IPV6 

 
A transição do IPv4 para o IPv6 deve 

ocorrer de forma gradual. Essa transição não 
causará impacto nas redes atuais que operam 
com o IPv4.  Com o IPv6  é possível que as 
aplicações continuem a acessar os serviços 
disponíveis em IPv4, pois eles não serão 
substituídos rapidamente, assim como também 
será possível que aplicações IPv4 possam 
acessar serviços disponíveis em IPv6 
(WIRELESSBR, 2007). Existem três formas de 
se realizar esse processo: 
• pilha dupla IP - esse mecanismo provê que 

os nós IPv6 devem ter as duas pilhas 
TCP/IP internamente, a pilha da versão seis 
e a da versão quatro. Através da versão do 
protocolo, é tomada a decisão de qual pilha 
processará o datagrama. Esse mecanismo 
permite que nós já atualizados com IPv6 se 
comuniquem com nós IPv4, e realizem 
roteamento de pacotes de nós que usem 
somente IPv4 (MURHAMMER, 2000); 

• tunelamento - esse método consiste em 
encapsular o datagrama IPv6 em 
datagramas IPv4. Existem dois tipos de 
tunelamento de pacotes IPv6 sobre redes 
IPv4: automático e configurado 
(MURHAMMER, 2000); 

• tradutores - esse método sugere o uso de 
protocolos tradutores, porém deve ser 
levado em consideração que essa forma 
causa uma demora nos terminais, assim 
como estão mais aptos a falhas 
(WIRELESSBR, 2007). 
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6. BENEFÍCIOS DO IPV6 

 
Segundo a MICROSOFT (2007), o IPv6  traz 
vantagens, como: 
 

• maior espaço de endereçamento - o espaço de 
endereçamento de 128 bits do IPv6 fornece 
condições para proporcionar um endereço global 
para cada dispositivo, seja na Internet atual ou 
futura; 

• roteamento eficiente - com um cabeçalho IPv6 
descomplicado e endereçamento com suporte a 
infra-estruturas de roteamento hierárquico, os 
roteadores IPv6 na Internet podem tornar o 
tráfego por IPv6 mais rápido que os 
correspondentes IPv4; 

• fácil de configurar - os hosts IPv6 podem 
configurar a si próprios através da interação com 
um servidor Dynamic Host Configuration 
Protocol (DHCP) ou com o roteador local, e 
utilizando autoconfiguração de endereço sem 
estados; 

• segurança ampliada - os padrões IPv6 
solucionam alguns problemas de segurança do 
IPv4, proporcionando melhor proteção contra 
ataques de observação de portas e endereços e 
exigindo que todas as implementações do IPv6 
tenham suporte ao Internet Protocol Security 
(IPsec) para proteção por criptografia do tráfego 
IPv6. 
 

7. CONCLUSÃO 
 

Com o avanço das tecnologias e a 
constante necessidade de um modo de 
interligação entre os sistemas, é de grande 
importância conhecer o protocolo IP, que é um 
dos protocolos mais utilizados no mundo. Este 
artigo procurou mostrar um pouco sobre a 
tecnologia IP em sua nova versão, juntamente 
com algumas vantagens que serão agregadas ao 
utilizá-la. Espera-se que o artigo tenha incitado 
o leitor a procurar saber mais sobre os 
protocolos existentes, que regem o modo de 
comunicação entre as redes atuais. 
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Resumo - Este artigo apresenta um estudo 
sobre o Sistema de Gerenciamento de 
Conteúdos (SGC) em Software Livre 
Joomla! - uma ferramenta capaz de agilizar 
significativamente o desenvolvimento, a 
disponibilização e a manutenção de 
informações em portais web com grande 
qualidade e a baixo custo. O Joomla!  é a 
base de diversos sites, desde simples páginas 
pessoais até os corporativos. 
 
Abstract -  This paper shows a study about 
the Content Management System (CMS) – 
Joomla! – a free software capable of 
significantly speeding up the development, 
accessibility and maintenance of information 
in web sites with great quality and low cost.  
Joomla! is the base for many web sites, from 
simple personal pages to corporate web sites. 
 
Palavras-chave - Sistema gerenciador de 
conteúdos, código Aberto, software livre, 
Joomla!, mambots. 
 
Keywords - Content management system, 
open source, free software, Joomla!, 
mambots. 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

 Sistemas Gerenciadores de 
Conteúdos (SGC) também conhecidos em 
inglês por Content Management System 

(CMS) são conjuntos de programas, scripts e 
bancos de dados que permitem a criação e 
gerenciamento de sites com facilidade. Esses 
sistemas agilizam a publicação de conteúdo 
como textos e imagens, modificações no 
visual de um site e em seus recursos 
disponíveis. Eles podem gerenciar níveis de 
permissão para tipos diferentes de usuários, 
como visitantes anônimos, usuários 
intermediários e administradores. Tal 
facilidade permite, por exemplo, que 
visitantes anônimos possam agregar 
comentários ao texto, usuários 
intermediários possam enviar textos e 
imagens e administradores possam alterar o 
funcionamento do site. Praticamente, tudo é 
feito através de um navegador (como o 
Internet Explorer e Mozilla Firefox) sem que 
seja necessário escrever código, lidar com 
uma linha de comando ou enviar arquivos 
manualmente. 
 

Um CMS permite que a empresa 
tenha total autonomia sobre o conteúdo e 
evolução da sua presença na internet e 
dispense a assistência de terceiros ou 
empresas especializadas para manutenções 
de rotina. Nem mesmo é preciso um 
funcionário dedicado (o famoso webmaster), 
pois cada membro da equipe poderá 
gerenciar o seu próprio conteúdo, diluindo os 
custos com recursos humanos (WIKIPEDIA, 
2007). 
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 Em síntese, depois que o SGC estiver 
instalado e rodando, a manutenção poderá 
ser feita diretamente por quem produz o 
conteúdo, sem a necessidade da intervenção 
de um especialista.  
 Um SGC não é um site pronto, da 
mesma maneira que o Word não é um texto. 
Ele é uma ferramenta para construir, 
configurar, manter e atualizar um site na 
web.  
 O Joomla! é um SGC resultante da 
separação da equipe de desenvolvedores do 
SGC Mambo e da empresa Miro. O projeto 
Joomla! tem sido mantido pela equipe de 
desenvolvimento Open Source Matters 
(OSM) e caracteriza-se por sua distribuição 
sob a licença  General Public License 
Version 2 (GNU/GPL). 
 Com um pouco mais de um ano e 
meio após o lançamento da primeira versão, 
o Joomla! é um SGC em grande expansão, 
sendo provavelmente o mais procurado. Em 
virtude de sua característica livre possui 
grande diversidade de extensões, 
desenvolvidas pelos mantenedores do 
projeto e por membros da comunidade de 
usuários. Componentes, módulos e plugins 
são atualizados constantemente, sendo de 
grande valia para webmasters interessados 
em um produto de qualidade.  
  

Joomla! faz um trabalho grande de 
controlar o conteúdo necessário para fazer 
seu Web site cantar. Mas, para muitos povos, 
o poder verdadeiro de Joomla! encontra-se 
na estrutura da aplicação que torna possível 
para milhares dos colaboradores em torno do 
mundo criar add-ons e extensões poderosas 
(JOOMLA!, 2007).    

 
 Sua comunidade internacional possui 
mais de 120 mil membros, com uma média 
de 172 novos usuários registrados a cada dia. 
Além disso, podem ser encontrados no 
fórum, mais de 900.000 posts, com uma 
média de 1200 por dia (STATISTICS, 
2007). Tais características evidenciam a 
existência de uma forte comunidade atuando 

para a melhoria constante do Joomla! e 
podem garantir a manutenção de sua posição 
de evidência entre os SGCs mais procurados 
por um bom período de tempo. 
 A OSM e a comunidade internacional 
promovem e participam de vários eventos, 
como o The Open Source Festival, 
LinuxWorld, destacando-se entre eles o 
Joomla!Day. Promovidos pelas 
comunidades Joomla! ao redor do mundo, 
um Joomla!Day tem o intuito de discutir e 
trocar experiências, além de disseminar 
conhecimentos sobre o uso e 
desenvolvimento desse SGC. O Joomla!Day 
Brasil 2007 foi o primeiro encontro no país a 
ser reconhecido pela equipe de 
desenvolvedores do Joomla! como um 
evento comunitário oficial.    

 
2. REQUISITOS MÍNIMOS 

 
 Apache 1.13.19 ou mais recente,  
disponível para download em 
http://www.apache.org/. PHP 4.2.x ou 
mais recente disponível para download em 
http://www.php.net/. MySQL 3.23.x ou 
mais recente disponível para download em 
http://dev.mysql.com/downloads/. 
 

3. INSTALAÇÃO 
 
 Instalar o Joomla! é relativamente 
simples e requer apenas conhecimentos 
básicos de computação. Para a elaboração 
deste artigo foi instalada a versão 1.0.12 em 
plataforma Windows. Todas as versões deste 
SGC podem ser encontradas no site oficial 
do projeto. Pode-se dizer que a instalação 
ocorre em seis passos, descritos a seguir. 
 Primeiramente é necessário 
descompactar e copiar os arquivos do 
Joomla! no diretório de publicação do 
servidor web. A seguir, deve-se acessar o 
endereço da pasta do site através de um 
navegador web. A Figura 1 apresenta a 
página de instalação do Joomla! que deverá 
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ser exibida no navegador ao final da 
primeira etapa. 
 

 
Figura 1. Página de instalação do Joomla!. 

 
 Na segunda parte da instalação, o 
instalador do sistema faz o levantamento 
completo do servidor, PHP e banco de 
dados. Este levantamento inclui permissões 
de leitura e escrita em pastas, bases de dados 
suportadas, suporte à compressão de 
arquivos, entre outros. 
 Na terceira parte, configura-se o 
banco de dados MySQL. Caso exista uma 
versão desse banco instalada, o usuário 
poderá utilizá-la e até mesmo salvar as 
tabelas antigas através de uma opção 
específica.  
 Se a terceira parte for bem sucedida, 
na quarta informa-se o nome do site para ser 
usado em mensagens de e-mail e outros usos 
comuns. 
 Na quinta parte da instalação 
configuram-se: a URL, o caminho dos 
arquivos, o e-mail de administrador, a senha 
de administrador e as permissões de 
arquivos e pastas. 
 Na sexta e última parte da instalação, 
é exibida uma mensagem de sucesso e um 
alerta de segurança, orientando a remoção da 
pasta install do diretório do Joomla! para o 
servidor. 
 O Joomla! poderá ser acessado a 
partir de qualquer navegador web, digitando-

se a URL configurada na quinta parte da 
instalação. A Figura 2 apresenta a página 
inicial do Joomla! que deverá ser exibida 
após o término da instalação. 
 

 
Figura 2. Página inicial do Joomla!. 

 
4. INTERFACE DE DESENVOLVIMENTO 

 
 O sistema é desenvolvido seguindo 
as normas da World Wide Web Consortium 
(W3C) para formatação de HTML e CSS.  
 

O objetivo da W3C é conduzir a 
World Wide Web a seu potencial 
máximo desenvolvendo protocolos e 
guias que asseguram o crescimento a 
longo prazo da Web  (W3C, 2007).  

 
 O Joomla! possui formatação CSS 
em seus temas e módulos. A interface é 
muito poderosa, sendo totalmente editável 
em nível de HTML e CSS. A interface de 
edição de conteúdo é intuitiva e simplifica a 
realização das tarefas mais corriqueiras, 
como inserir e gerenciar conteúdos. 
 

5. USUÁRIOS DO JOOMLA! 
 
 Os usuários do Joomla! são divididos 
em duas categorias: usuários front-end e 
usuários back-end. 
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5.1 Usuários front-end 
 
 Os usuários front-end são aqueles 
que não possuem registro no site ou possuem 
apenas o registro básico. Dentro dessa 
categoria existem ainda quatro grupos de 
usuários, descritos a seguir. 
 
5.1.1 Usuário registrado 
 
 É o usuário que pode entrar no site e 
ver todo o conteúdo classificado como 
registrado juntamente com o conteúdo 
público. Esse usuário poderá também 
configurar seu perfil, enviar links e 
classificar conteúdos, através do menu 
pessoal do usuário, localizado abaixo do 
menu principal. 
 
5.1.2 Autor 
 
 Possui acesso ao conteúdo registrado 
do site e pode criar novos conteúdos para 
serem publicados no site. 
 
5.1.3 Editor 
 
 Possui todas as permissões do grupo 
de usuários Autor e, pode ainda, editar todo 
o conteúdo publicado e aquele que aguarda 
para ser publicado. 
 
5.1.4 Publicador 
 
 Possui todas as permissões do grupo 
de usuários Editor e, pode ainda, controlar 
todo o conteúdo publicado, além de retirar 
conteúdo do site em caso de necessidade. 
 
5.2 Usuário back-end 
 
 O painel de controle da 
administração é a primeira página mostrada 
aos usuários da categoria back-end (gerente, 
administrador ou super administrador). A 
Figura 3 apresenta a página inicial da área de 
back-end. 

 

 
Figura 3. Página inicial da área de back-end. 

 
Os usuários back-end controlam o 

software, as funcionalidades e a segurança 
do Joomla!. 
 A área de administração do sistema 
não possui traduções oficiais, sendo 
disponibilizada somente na Língua Inglesa. 
Porém, podem ser encontradas traduções 
disponibilizadas através de contribuições da 
comunidade de usuários.  
 Para obter acesso à área de back-end 
é necessário acessar por autenticação 
específica, localizada no item de menu 
Administrador (ou Administrator). 
 Nesta categoria existem ainda três 
grupos de usuários, descritos a seguir. 
 
5.2.1 Gerente  
 
 Possui todas as permissões do grupo 
de usuários Publicador e, ainda, acesso à 
área de back-end. Nesta seção, o Gerente 
tem acesso aos seguintes menus e funções: 

• Site: 
• gerência de mídia; 
• pré-visualização; 
• estatísticas.  

• Menu: 
• acesso e edição de menus 

existentes.  
• Conteúdo: 

• conteúdo por seção; 
• todo o conteúdo; 
• gerência de conteúdo estático; 
• gerência de seções; 
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• gerência de categorias; 
• gerência de página inicial; 
• gerência de arquivos; 
• impressões de página.  

• Ajuda (geral) incluindo informações de 
sistema.  

 
5.2.2 Administrador 
 
 Possui todas as permissões do grupo 
de usuários Gerente, além das relacionadas 
às áreas: 

• Site: 
• gerência de usuário – exceto 

super administrador;  
• gerência de lixo. 

• Menu: 
• gerência de menus.  

• Módulos: 
• do site; 
• da administração.  

• Componentes 
• banners; 
• contatos; 
• e-mail em massa (não 

disponível, apesar de aparecer 
nesse menu); 

• alimentação de notícias; 
• enquetes; 
• difusão de notícias (Syndicate); 
• Web links.  

• Mambots: 
• mambots do site.  

• Instaladores 
• componentes; 
• módulos; 
• mambots. 

 
5.2.3 Super Administrador 
 
 Este grupo de usuários possui 
permissão total de acesso, tanto para funções 
back-end como para administração front-
end. O super administrador pode acessar 
também as seguintes funções: 
 

• Site: 
• configurações globais; 
• gerência de idiomas; 
• gerência de moldes (templates)  

• site; 
• administração. 

• gerência de usuários (pode criar 
/ editar qualquer tipo de usuário, 
pode remover qualquer usuário 
exceto de seu grupo).  

 
6. VISÃO DO ADMINISTRADOR 

 
 O conteúdo exibido se difere para 
cada grupo de usuários back-end. As opções 
do painel de controle (super administrador) 
são apresentadas a seguir. 
 
6.1 Adicionar novo conteúdo 
 
 Componente utilizado para adicionar 
qualquer tipo de conteúdo, como artigos, 
matérias, seções e Frequently Asked 
Questions (FAQ). 
 O conteúdo a ser adicionado é 
dividido em duas partes: texto introdutório 
(para a página inicial) e corpo do texto 
(conteúdo na íntegra). O editor de texto 
possui todas as funções de edição visual de 
conteúdo, como manipulação de imagens, 
paginação, tabelas, âncoras, caracteres 
especiais, entre outros. O editor usado é o 
What You See Is What You Get  
(WYSIWYG). 
 As opções de publicação incluem 
níveis de acesso e link para menus. 
 
6.2 Gerência de itens de conteúdo 
 
 Este é o centro de controle de todo o 
conteúdo do Joomla!. Todo o conteúdo é 
organizado com opções de publicação e 
ordenação. Ao administrador é permitido 
editar conteúdos selecionados, criar novos 
conteúdos, arquivar ou mesmo excluir os 
conteúdos desejados além da possibilidade 
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de movê-los entre as seções. Os conteúdos 
excluídos são enviados para a lixeira e não 
são mais exibidos na listagem de conteúdos, 
que, por sua vez, pode ser filtrada por seção, 
categoria e autor. 
 
6.3 Gerência de conteúdo estático 
 
 É o centro de controle de conteúdo 
estático. Mostra a listagem de todo o 
conteúdo estático, exceto o que está na 
lixeira. A edição de conteúdo possui as 
mesmas funcionalidades da gerência de itens 
de conteúdo. 
 
6.4 Gerência de página inicial 
 
 Esta seção gerencia todo o conteúdo 
que está configurado para aparecer na página 
inicial. Possui as mesmas funcionalidades 
das gerências de itens de conteúdo e 
conteúdo estático, mas aplicado somente ao 
que está na página inicial. Pode-se 
configurar a ordenação dos itens (ordem de 
publicação). 
 
6.5 Gerência de seções 
 
 Responsável pela adição, edição e 
controle de todas as seções do web site. As 
seções disponíveis por padrão de instalação 
são notícias, flashes (notícia) e FAQ. 
Podem-se criar novas seções de conteúdo 
variadas conforme a necessidade. Durante a 
criação de novas seções, pode-se agregar a 
seção criada a um item de menu. 
 
6.6 Gerência de categorias 
 
 Mostra a lista de todas as categorias 
do site, como últimas notícias e FAQs 
exemplo. As categorias são ordenadas pelas 
seções às quais pertencem. A Gerência de 
categorias possui as mesmas funcionalidades 
da gerência de seções, portanto, durante a 
criação de novas categorias, pode-se também 

agregar a categoria criada a um item de 
menu. 
6.7 Gerência de mídia 
 
 A gerência de mídia é o local de 
armazenamento de imagens do sistema. Vale 
destacar que extensões individuais e moldes 
(templates) têm seus próprios diretórios de 
imagens. 
 Esta é a seção de controle principal 
de todas as imagens e arquivos que podem 
ser usados em itens de conteúdo, menus, 
categorias e seções. Pode-se fazer upload de 
imagens (no máximo 8Mb por arquivo). 
 
6.8 Gerência de lixeira 
 
 Similar a lixeira de um sistema 
operacional. Provê uma rede de segurança 
para os itens que foram excluídos pelo back-
end. Permite a restauração de conteúdos 
erroneamente excluídos. 
 
6.9 Gerência de menus 

Controla o framework dos menus do 
sistema. Podem-se editar seus itens, criar 
novos, apagar ou copiar menus. A aparência 
dos itens do menu (fonte, tamanho, 
alinhamento, e funcionalidade) é definida 
automaticamente pelo Joomla!, através da 
escolha do template a ser utilizado. 
 
6.10 Gerência de idiomas 
 
 Mostra a lista de idiomas disponíveis 
para a parte pública do sistema (front-end). 
A parte de administração possui o idioma 
inglês por padrão. Podem-se adicionar 
idiomas através de pacotes ou alterar 
configurações dos idiomas já instalados 
somente para o front-end. 
 O back-end ainda não possui pacote 
de tradução oficial. As traduções realizadas 
pela comunidade são feitas diretamente nos 
arquivos do sistema, sendo necessário alterar 
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códigos PHP para mudar o idioma da área de 
administração. 
 
6.11 Gerência de usuários 
 
 Mostra a lista de todos os usuários 
registrados no site. Pode-se criar, editar, 
bloquear ou excluir usuários. Possui filtro de 
grupos e status (em uso ou não). 
 
6.12 Configurações globais 
 
 Painel que controla todas as 
configurações operacionais do Joomla!. 
Alterações feitas aqui vão alterar 
diretamente o arquivo configuration.php. 
 As configurações desta seção 
incluem site, local (idioma e tempo), 
conteúdo (mostrar ou esconder), banco de 
dados, servidor, metadados (do site, para 
facilitar busca por buscadores), e-mail, 
cache, estatísticas e Search Engine 
Optimization1 (SEO). 
 Todas as funcionalidades adicionais 
do sistema funcionam como componentes. 
Entre elas pode-se relacionar o 
gerenciamento de banners, newsletter e 
fórum. Esses componentes possuem suas 
próprias configurações, mesmo sendo 
vinculados ao sistema. Isso pode ser 
entendido com um sistema que utiliza 
aplicações. 

O Joomla! trabalha com a arquitetura 
de três camadas. A camada base é a do 
framework e compreende as bibliotecas e 
plugins (formalmente conhecidos como 
Mambots). A segunda é a camada da 
aplicação e compreende as classes 
denominadas JApplication, que representam 
a aplicação Joomla! acopladas JInstallation, 
JAdministrator e JSite. A aplicação atua 
como um controlador principal para a 
página. A terceira camada é a de extensões, 
onde se encontram todos os componentes, 

                                                 
1  Motor de busca no site. 

módulos e onde os templates são executados 
e renderizados (JOOMLA!, 2007).  

A Figura 4 ilustra a arquitetura em  
camadas do Joomla! 
 

 

Figura 4. Arquitetura em camadas do Joomla!. 
       Fonte: Joomla! (2007). 

 
Os módulos são divididos em duas 

categorias: módulos do site e módulos de 
administração (front-end e back-end). Por 
exemplo, um módulo do site seria uma 
enquete, enquanto um módulo de 
administração seria o painel de controle de 
um componente.  
 Módulos são blocos que podem 
incluir quaisquer tipos de dados e 
funcionalidades (se programados para tal). 
 É importante ressaltar que existem 
funcionalidades que não estão vinculadas 
somente a módulos ou somente a 
componentes. A maioria das funcionalidades 
possui um alto grau de complexidade, 
reunindo em si módulos, componentes e 
plugins. 
 Um importante diferencial do 
Joomla! são os Mambots (plugins): pequenos 
trechos de código que, quando chamados 
(via vários parâmetros), executam um 
programa ou script específico, ou realizam 
operações nos componentes ou banco de 
dados. 
 Existem duas categorias de Mambots 
– aqueles que são fundamentais à 
funcionalidade do núcleo do sistema e 
aqueles que são opcionais ao núcleo ou 
agem sobre programas adicionais. 
 Existem ainda, cinco tipos de 
Mambots: 
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 a) de conteúdo – agem acerca de ou, 
adicionalmente, às funcionalidades dos 
elementos de conteúdo do Joomla!. 
Exemplo: Suporte de código. 

b) editores – são extensões 
substanciais que trabalham por conta própria 
ou agregam funcionalidades essenciais ao 
Joomla!. Um exemplo típico desta categoria 
é o editor WYSIWYG. 
 c) editores-xtd – estendem as 
funcionalidades dos Mambots editores. 
Exemplo: MOS: Botão de Quebra de Página.  
 d) buscadores – agregam a 
funcionalidade de busca às áreas específicas 
do Joomla! como conteúdos e seções. 
 e) de sistema – são essenciais à 
operação de várias funções do núcleo do 
sistema. Não podem ser acessados, editados 
ou indisponibilizados, mesmo por 
administradores. 
 A gerência de Mambots é muito 
parecida com a gerência de componentes e 
módulos. Indica um nível sólido de 
padronização na estrutura do sistema, porque 
operam para manter sua consistência.  
 
6.13 Gerência de arquivos 
 
 É o repositório de itens de conteúdo 
que não possuem utilidade imediata, mas 
podem ser requisitados para referências ou 
propósitos históricos. Os itens podem ser 
requisitados desde que não haja interesse em 
apagá-los permanentemente. Muito útil para 
itens de notícias correntes. 
 
6.14 Difusão de notícias 
 
 Difusão de notícias (Syndicate) 
criadas pelo sistema que podem ser obtidas 
por outros sites ou outros usuários. Possui 
ajustes para alimentações Rich Site Summary 
(RSS 0.91), RDF Site Summary (RSS2 1.0), 
Really Simple Syndication (RSS 2.0), 

                                                 
2 Conjunto de dialetos que servem para agregar 
conteúdos.  

ATOM3 0.3 e OPML4. Esse recurso é 
aplicado somente a itens publicados na 
página inicial do site. 
 
6.15 Mensagens de e-mail em massa 
 
 Este componente torna possível ao 
super administrador enviar mensagens  aos 
grupos de usuários cadastrados no site . As 
mensagens são enviadas no formato de texto 
básico, mas se necessário, há a opção de 
formatação HTML. 
 Além da utilidade do e-mail em 
massa, os usuários back-end podem trocar 
mensagens privadas através do private 
messaging. 
 
6.16 Sistema 
 
 Uma seção de grande importância 
deste SGC é a seção de sistema, onde pode-
se buscar por novas versões do Joomla!, 
obter informações do sistema e verificar as 
permissões de pastas e arquivos. 
 A busca por novas versões possui um 
link direto para o site oficial, 
especificamente para a área de liberação de 
versões. 
 A guia de informações de sistema 
relata informações completas sobre o 
servidor web e os programas a ele 
associados. Exibe também informações 
extremamente relevantes às configurações 
de acesso do sistema Joomla! além de 
informações completas sobre a linguagem 
PHP utilizada pelo sistema. 
 A última guia desta seção é a Global 
Check-in. Quando alguém edita um item, ele 
é “trancado” e só pode ser editado por outra 
pessoa quando a primeira que estiver 
editando o item finalizar a operação. Esta 

                                                 

3 Formato para divulgação de notícias.   
  
4 Formato XML de listagem nativo de aplicações 
outliner utilizado para listar feeds RSS.   
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característica é uma particularidade do 
sistema de segurança que tem por objetivo 
evitar que dois usuários editem o mesmo 
item ao mesmo tempo. 

7.  PACOTES DISPONÍVEIS 
 
 A versão básica de instalação possui 
os pacotes: componentes – gerenciamento de 
banners, e-mail em massa, notícias, 
votações, difusão de notícias (syndicate) e 
links web. 
 Esta versão não possui componentes 
e módulos de fórum e chat online, mas 
podem ser encontrados no site oficial, que 
disponibiliza mais de 1500 extensões 
adicionais. 
 

8. DOCUMENTAÇÃO DISPONÍVEL 
 
 Uma grande quantidade de 
documentação para usuários front-end, back-
end e desenvolvedores, tais como logs de 
utilização, manuais de uso do Joomla!, 
diagramas UML e notas dos 
desenvolvedores, pode ser encontrada em 
Joomla! (2007).  

 
9. ALGUNS SITES DISPONÍVEIS 

 
 Dentre os diversos sites construídos 
sob o gerenciamento do Joomla! encontram-
se:  
Grupo de usuários Joomla de Minas Gerais – 
www.joomlaminas.org 
Abrapso – Início - http://abrapso.org.br/ 
 RCCjovem.com - Ministerio Jovem - RCC 
Goias - http://www.rccjovem.com/ 
Tecnociência - http://tecnociencia.jor.br/ 
comunidade/ 
Fórum de Entidades Nacionais de Direitos 
Humanos - http://www.direitos.org.br/ 
Linux vs Windows - Home 
http://www.linuxvswindows.com.br/ 
Guimarães - Software Livre e educação – 
Início - http://www.guimaraes.pro.br/ 
TechGoiânia - Onde Sua Opinião é Livre - 
Home  - http://www.techgoiania.com.br/ 

Fórum Brasileiro de Economia Solidária - 
http://www.fbes.org.br/ 
Conselho Federal de Economia – Início - 
http://www.cofecon.org.br/ 
The OpenCD - www.theopencd.org 
  

10. CONCLUSÃO 
 

Dentre os vários SGCs disponíveis, o 
Joomla! está se tornando um dos mais 
populares. Com menos de dois anos de 
existência, ele se apresenta em um nível 
elevado de maturidade, reflexo de uma 
equipe dedicada e uma comunidade 
prestativa de usuários.  
 Grande parte das soluções comerciais 
de SGCs oferece diferentes versões de 
acordo com o valor a investir. Por outro 
lado, o Joomla! está disponível em uma 
versão abrangente amparada pela licença 
GNU/GPL que garantirá, de forma 
permanente, a sua distribuição livre. 
 Existem algumas informações 
adicionais importantes a serem consideradas 
para a adoção do Joomla!, tais como:  

a) a existência de um sistema de 
controle de versão completo que 
permite auditorias relevantes; 

b) a possibilidade de oferecer maior 
flexibilidade aos grupos de usuários 
através do uso de componentes 
adicionais; 

c) a excelente modularidade através do 
uso de plugins em uma arquitetura 
muito bem estruturada tecnicamente; 

d) a capacidade de gerenciamento de 
múltiplos sites em uma única 
instalação, com reutilização real de 
conteúdo, aliada à garantia da 
recuperação de conteúdos alterados e 
histórico de alterações que também 
funcionam como auditorias de 
sistema; 

e) a possibilidade de se utilizar de web 
services (implementado como 
plugin), o que torna o gerenciamento 
de plugins  totalmente realizado via 
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web, sem a necessidade de usar FTP 
ou SSH, da mesma maneira que 
módulos para e-commerce; 

f) a capacidade nativa de aplicar 
diferentes layouts a áreas distintas do 
site, o que permite uma distinção 
mais clara entre diferentes categorias 
e/ou seções.  

 
Finalmente, um cuidado importante 

deverá ser tomado no momento de hospedar 
o site, pois se a instalação não for realizada 
de forma correta, alguns recursos, como o 
suporte a mailing lists e upload de imagens, 
poderão funcionar mal ou simplesmente não 
funcionar. O provedor deverá possuir a 
capacidade de suportar esse sistema. 
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Resumo – Neste artigo são analisados dois 
otimizadores para a solução de problemas de 
programação linear - o CPLEX desenvolvido 
pela ILOG e o Xpress pela Dash Optimization.  
Inicialmente, apresenta-se uma justificativa 
para se fazer comparações entre os solvers 
comerciais, posteriormente é  feita uma breve 
apresentação do software GeraLPx que visa 
auxiliar a geração de arquivos de programação 
linear. Finaliza-se com a apresentação dos 
dados obtidos ao se comparar em cada 
otimizador, o problema de escalonamento de 
motoristas.  
 
Abstract – This work analyzes two 
commercial optimizing “solvers”: CPLEX, 
developed by ILOG, and the package Xpress, 
developed by Dash Optimization. Initially, the 
paper justifies the comparison between 
commercial “solvers”. Afterwards, it briefly 
introduces the GeraLPx software, which aims 
at supporting the input of data into such 
packages. Finally, it presents the data resulting 
from each “solvers” processing of a drivers 
rostering problem. 
 

Palavras-chave – Escalonamento de 
motoristas, Programação linear, Pesquisa 
operacional, Otimização combinatória.  
 
Keywords -  Driver rostering, Linear 
programming, Operational research, 
Combinatorial optimization. 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
 O número de empresas que utilizam em 
seus processos (sejam eles produtivos ou não) 
alguma técnica ou software de otimização 
como suporte à tomada de decisão ainda é 
pequeno. Isto se deve, principalmente, a falta 
de conhecimento a respeito do poder real de 
tais técnicas e ferramentas (UNICAMP, 2007). 
 Na década de 1940, os Estados Unidos 
na busca pela melhoria do processo de 
distribuição de armas durante a Segunda 
Guerra Mundial desenvolveu um método 
denominado Simplex.  Tal método é utilizado 
na implementação de otimizadores  comerciais 
para auxiliar a tomada de decisão (PINA, 
2007).  
 Os softwares de otimização 
combinatória têm por objetivo otimizar 
processos de produção ineficientes que muitas 
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vezes, por não serem analisados corretamente, 
poderiam ser melhorados e conseqüentemente 
evitar prejuízos ou ainda aumentar os lucros da 
empresa. 

Existem diversos softwares no mercado 
que utilizam o método Simplex e que atendem 
às necessidades de consumidores, 
pesquisadores e consultores. Neste trabalho é 
apresentada  uma comparação entre dois 
pacotes comerciais – Cplex (ILOG, 2007) e 
Xpress (DASH, 2007). Tal comparação é feita 
para que o leitor possa obter informações  e 
escolher o mais adequado às suas 
necessidades.  
 Para utilizar esses pacotes comerciais é 
necessário que o usuário implemente o 
problema em uma “linguagem de programação 
linear” específica de cada pacote, o que pode 
se tornar uma tarefa complexa dependendo do 
número de restrições e variáveis que se deseja 
trabalhar. Para auxiliar a entrada de dados foi 
desenvolvido um software denominado 
GeraLPx, com o qual os usuários finais não 
precisam se preocupar com a programação. 

  
2. GERALPX E SEU FUNCIONAMENTO 

  
 O software GeraLPx tem como objetivo 
gerar arquivos com extensão “lp” (Linguagem 
de Programação Linear), para que 
posteriormente possam ser utilizados em 
algum software comercial, como o Xpress e o 
Cplex.  

O software GeraLPx tem a opção de 
transformar arquivos com extensão “csv” ( 
dados separados por vírgula) em arquivos com 
extensão “.lp”. 

 

 
Figura 1. Seleção de arquivos com extensão CSV. 

 
O usuário ainda tem a opção de gerar o 

arquivo “lp” de um modo interativo. Neste 
caso, devem-se informar valores para a criação 
de uma tabela que serão os dados do problema 
real. As Figuras 2, 3 e 4 mostram como se faz 
isto. A Figura 2 mostra a tela onde devem ser 
informados o número de variáveis e o número 
de restrições do problema real. 
 

 
Figura 2. Informação do número de variáveis e 

restrições do problema real. 
 
 Os dados das restrições são informados 
em seguida, como mostra a Figura  3. 
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Figura 3. Tabela de entrada das restrições do problema 

real. 
 

 Em seguida é gerado um arquivo com a 
extensão “lp”, que será usado nos pacotes 
comerciais citados anteriormente. Para isto o 
programa oferece uma nova tela onde o 
usuário pode escolher o nome do arquivo e a 
pasta  onde deseja salvá-lo. 
 

 
 

Figura 4. Janela para  nomear o arquivo e escolher a 
pasta  onde se deve salvá-lo. 

 
3. PROBLEMAS PROPOSTOS  

 
 Para exemplificar problemas práticos 
reais foram utilizados dois problemas da área 
de escalonamento de motoristas (driver 
rostering), baseados em dados reais de uma  
empresa de transporte coletivo interurbano.  
 O primeiro exemplo é para determinar a 
quantidade mínima de padrões de folga para 
cobrir o total de jornadas 
diárias da empresa durante todo o período 
do escalonamento (rostering), tendo 
em vista, inicialmente, o conjunto de padrões 
de folga que a empresa utiliza. Foi usada uma 

instância específica desse problema com 100 
dias de rostering e 13 padrões de folga da 
empresa. 
 O problema pode ser expresso em 
termos matemáticos da seguinte forma: 
 

( )∑
=

=≥
13

1
100,...,1/

j
ijij ipbxa

 
 

{ }82,81,80∈ib  
 

ija  é a matriz de cobertura, sendo que 
cada linha representa um dia do rostering e 
contém várias jornadas. Uma jornada é uma  
combinação de várias viagens até formar um 
dia de trabalho para o motorista. As colunas 
representam os padrões de folga. Um padrão 
de folga é uma seqüência padronizada de dias 
de trabalho intercalados por dias de folga com 
os quais a empresa trabalha. b  representa os 
limites (bounds) de número de jornadas por 
dia, que no caso dessa empresa varia entre 80 e 
82. 
 O segundo exemplo é o problema de 
encontrar um conjunto de escalas de serviço 
para cada um dos motoristas, dentro de um 
conjunto de escalas viáveis previamente 
definidas, que cubra as jornadas do primeiro 
dia no mínimo uma vez. 
 Uma instância desse problema é usada 
com 363 escalas de serviço e 196 dias de 
rostering. Os dias são as linhas de uma matriz 
de restrição e as colunas as escalas de serviço 
viáveis. A seguinte expressão matemática 
representa esse modelo: 

( )∑
=

=≥
363

1
196,...,1/1

j
jij ipxa

 
{ }1,0∈jx  

 Onde: as colunas de ( ija ) representam 
as escalas viáveis previamente disponíveis e as 

linhas ( ija ) indicam os dias do rostering. O 
objetivo, conforme já mencionado, é o de 
descobrir o menor número de escalas que 
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cubra todas as jornadas diárias da empresa no 
mínimo uma vez.  
 Nos problemas originais outros 
objetivos são levados em consideração 
tornando o problema mais complexo. Ambos 
os problemas são modelos conhecidos na 
literatura como modelos de cobertura de 
conjuntos (set covering models). 
 

4. RESOLUÇÃO 
 

Os dois exemplos foram modelados no 
formato LP para poderem ser executados nos 
pacotes comerciais citados. A versão de cada 
pacote é a seguinte: Xpress-Optimizer 
V17.10.04 (DASH, 2007) e  Cplex V9.1.3 
(ILOG, 2007) 
 
 Como resolução do primeiro exemplo 
no Xpress foi utilizado o método de otimização 
MIP (Programação Mista Inteira). 
 Para o mesmo exemplo, no pacote 
Cplex também foi utilizado o método de 
otimização MIP. 
 
TABELA 1. COMPARAÇÃO DE RESULTADOS DO 
PRIMEIRO EXEMPLO. 
 XPRESS 

 
CPLEX 

Tempo (s) ≅  
 

0.01 0.01 

Função Objetivo 
 

97 97 

 
 
Solução 

X1 16 
X2 17 
X3 17 
X4 16 
X5 16 
X6 15  

X1 16 
X2 17 
X3 17 
X4 16 
X5 16 
X6 15  

 
 
 Observa-se que os dois pacotes 
atingiram a mesma solução ótima, que foi de 
97 motoristas diários. 
 Como resolução do segundo exemplo 
em ambos pacotes também foi utilizado o 
otimizador MIP. 

Neste problema, os pacotes atingiram o 
mesmo valor ótimo, porém com um conjunto 

de variáveis ligeiramente diferentes. A razão é 
que as escalas diferentes são completamente 
equivalentes (a 29 é equivalente a 24 e a escala 
30 é equivalente à escala 35).  
 Sabe-se que o Xpress possui licença 
gratuita para estudos, além de obter uma 
interface gráfica o que facilita sua utilização 
(DASH, 2007).  

Já o Cplex acessa o seu servidor através 
de comandos executados diretamente no 
prompt (ILOG, 2007). 
 
TABELA 2. COMPARAÇÃO DE RESULTADOS DO 
SEGUNDO EXEMPLO. 
 
 

XPRESS CPLEX 

Tempo (s) ≅  
 

0.11 0.1 

Função Objetivo 
 

30 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solução 

X2 1 
X4 1 
X12 1 
X29 1 
X30 1 
X38 1 
X65 1 
X87 1 
X102 1 
X107 1 
X125 1 
X129 1 
X133 1 
X151 1 
X156 1 
X175 1 
X211 1 
X223 1 
X230 1 
X240 1 
X253 1 
X263 1 
X285 1 
X300 1 
X314 1 
X320 1 
X329 1 
X341 1 
X349 1 
X360 1  

X2 1 
X4 1 
X12 1 
X24 1 
X35 1 
X38 1 
X65 1 
X87 1 
X102 1 
X107 1 
X125 1 
X129 1 
X133 1 
X151 1 
X156 1 
X175 1 
X211 1 
X223 1 
X230 1 
X240 1 
X253 1 
X263 1 
X285 1 
X300 1 
X314 1 
X320 1 
X329 1 
X341 1 
X349 1 
X360 1  
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5. CONCLUSÃO 
 
 Foram apresentados dois problemas de 
programação linear que envolveram o 
escalonamento de motoristas de empresas de 
transporte coletivo interurbano. Um de menor 
e outro de maior porte. Embora a técnica de 
solução empregada tenha sido a mesma, os 
otimizadores foram feitos por diferentes 
empresas o que poderia ocasionar resultados 
diferentes. No entanto, em ambos a solução 
encontrada foi a mesma comprovando a 
eficácia de cada um.  
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Resumo – Este artigo introduz alguns 
conceitos,  dispositivos e tipos de sistemas 
que caracterizam a Realidade Virtual (RV). 
Para a criar objetos tridimensionais para 
compor o ambiente dos sistemas de RV 
podem ser usadas várias ferramentas de 
software. Neste artigo, utiliza-se a 
ferramenta Blender para exemplificar 
algumas técnicas de modelagem, 
texturização, animação e renderização desses 
objetos. 
 
Abstract – This paper introduces some 
concepts, devices and types of systems that 
characterize the Virtual Reality. To create 
three-dimensional objects of VR systems, 
many software tools can be utilized. In this 
paper, the Blender tool is used to illustrate 
techniques of modeling, texturing, animation 
and the rendering of 3-D objects. 
 
Palavras-chave – Realidade virtual, 
modelagem, animação, renderização.   
 
Keywords – Virtual reality, modeling, 
animation, rendering. 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

A simulação e a representação da 
realidade ou da imaginação sempre fizeram 
parte do cotidiano do ser humano seja nas 

expressões artísticas ou em estudos 
específicos. Contudo, elas se 
potencializaram com o avanço das 
tecnologias eletroeletrônicas e 
computacionais.  

Os Sistemas de Realidade Virtual 
(RV) permitem que as pessoas simulem e 
participem de um ambiente sintético 
tridimensional (3D) gerado por computador, 
tendo sensações e percepções reais e 
naturais. As tarefas são visualmente 
reconhecidas e encoraja-se a exploração. O 
usuário pode imediatamente perceber se a 
sua ação está sendo aceita, do contrário, 
pode simplesmente alterá-la. 

Exemplos desses sistemas são os 
utilizados para simular operações de vôo, 
procedimentos cirúrgicos e reações químicas 
empregados pelas universidades e empresas, 
seja para treinar, adaptar ou apenas fazer 
com que o usuário se sinta numa experiência 
real. Observa-se que nesses ambientes pode 
haver um amplo processo de interação, onde 
a comunicação entre a pessoa e o sistema 
engloba as ações do usuário sobre a interface 
e as suas interpretações sobre as respostas 
reveladas por ela (SIQUEIRA, 2001). 

A realidade virtual tem sido utilizada 
como um recurso didático diferenciado no 
processo de ensino/aprendizagem de várias 
áreas do conhecimento humano.  Neste 
sentido, a Exposição sobre a Produção do 
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Conhecimento em Informática e 
Computação (EPCIC), organizada pela 
Faculdade de Administração e Informática 
(FAI) e fomentada pela Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado de Minas 
Gerais (FAPEMIG), possui o módulo 
“Jovem Pesquisador” onde se utiliza um 
ambiente de realidade virtual para a  
exploração de temas próprios da área de 
conhecimento em questão.   

Os estudos realizados para a 
produção de conteúdos tridimensionais 
interativos para compor o ambiente imersivo 
do módulo “Jovem Pesquisador”  
forneceram os fundamentos para a 
elaboração deste artigo.  

Nas próximas seções, alguns  
equipamentos, ferramentas de software e  
técnicas estudadas  são apresentados. 
 

2. BREVE HISTÓRICO DA REALIDADE 
VIRTUAL  

 
Baseando-se em Tori e Kirner (2006) pode-
se relatar um breve histórico sobre a 
pesquisa e o desenvolvimento da área de 
Realidade Virtual. 

No final da década de 1950, o 
filósofo e cineasta Morton Heilig 
desenvolveu um equipamento por ele 
denominado Sensorama, imaginando o 
cinema do futuro. A Sensorama era uma 
máquina elétrica semiportável capaz de 
“transportar” o usuário para uma outra 
realidade através de imagens tridimensionais 
e sensações como vibração, odores, 
ventilação e até mesmo som estéreo e acento 
móvel. Devido ao advento desse 
equipamento, Heilig foi considerado o 
precursor dos sistemas imersivos.  A Figura 
1 apresenta um cartaz de divulgação da 
Sensorama. 
 

 
Figura 1. Cartaz de divulgação da Sensorama. 

       Fonte: Telepresence (2007). 
 

Em torno de 1965, Ivan Sutherland 
com o projeto Sketchpad deu início às 
pesquisas na área de Computação Gráfica.  
Na Universidade de Harvard, Sutherland 
também desenvolveu um trabalho chamado 
Ultimate Display que originou o  primeiro 
Head Mounted Display (HMD) ou capacete 
para  realidade virtual da história. 

Na  década de 1980, Jaron Lanier,  
um artista, compositor e cientista da 
computação, conseguiu convergir dois 
conceitos antagônicos num novo e vibrante 
conceito: a busca pela fusão do real com o 
virtual – a realidade virtual. Lanier fundou a 
primeira empresa especializada na venda de 
produtos de realidade virtual. Em 1989, a 
AutoDesk apresentou o primeiro sistema de 
realidade virtual baseado em computador 
pessoal. 
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3. CONCEITUAÇÃO E CARACTERÍSTICAS DA 
REALIDADE VIRTUAL 

 
O conceito de realidade virtual é 

bastante abrangente e tratado de diversas 
formas na literatura.  

Foley et al. (1990) definiu realidade 
virtual  como um conjunto de métodos e 
tecnologias relacionadas com a imersão do 
usuário em ambientes com aparência 
realística e com comportamento e interação 
simulados pelo computador.   

Tori e Kirner (2006) a definiram 
como segue:  

Uma interface avançada para 
aplicações computacionais, que permite ao 
usuário a movimentação (navegação) e 
interação em tempo real, em um ambiente 
tridimensional, podendo fazer uso de 
dispositivos multisensoriais para atuação ou 
feedback (TORI e KIRNER, 2006). 

 
3.1 Tipos de Sistemas  
 

Um sistema de realidade virtual pode 
ser classificado em dois tipos de acordo com 
a interação que é estabelecida com o usuário: 
imersivo e não-imersivo. 

Num sistema imersivo, o usuário tem 
uma grande sensação de estar presente no 
ambiente virtual, através do auxílio de 
dispositivos multisensoriais, como os 
HMDs, luvas e rastreadores de posição 
podendo, por meio deles, tocar objetos 
virtuais, sentir movimentos, ouvir sons e até 
mesmo ter sensações de retorno da força 
aplicada aos objetos. A Figura 2 apresenta a 
utilização de HMD e luva pelo usuário para 
imergir no ambiente virtual. 

Já num sistema não-imersivo, a 
interface utilizada para interação com o 
usuário baseia-se em monitor de vídeo, 
largamente utilizado para aplicativos como 
jogos e educação a distância.  Neste tipo de 
sistema, o usuário é parcialmente 
transportado para o ambiente. Ele continua a 
se sentir predominantemente no mundo real, 
como pode ser visto na Figura 3. 

 
Figura 2. Usuário utilizando HMD e luva num 

sistema de RV imersivo. 
      Fonte: Tori e Kirner (2006). 
 

 
Figura 3. Sistema RV não-imersivo baseado em 

monitor de vídeo. 
      Fonte: Google (2007). 
 
3.2 Equipamentos de RV para sistemas 
imersivos 

 
Existem vários equipamentos 

produzidos para os Sistemas de RV. As 
características dos dispositivos mais comuns 
são mostradas a seguir. 

O HMD ou capacete apresenta duas 
imagens defasadas (uma para cada olho) 
diretamente nos olhos do usuário. Como o 
capacete é rastreado, a movimentação da 
cabeça faz com que as imagens sejam 
geradas, de acordo com a posição e 
orientação do usuário. Para que se possa 

57

Diego Dulval
Retângulo



 4

gerar uma imagem 3D que o usuário veja é 
utilizada uma técnica denominada 
estereoscopia, processo onde o cérebro é 
capaz de combinar duas imagens 
bidimensionais (2D) levemente deslocadas 
horizontalmente numa única imagem 3D 
(ZUFFO, 2001; TORI e KIRNER, 2006). 

Um outro dispositivo comumente 
utilizado em RV é o rastreador (do termo 
inglês tracking), que é responsável por 
determinar a posição e orientação de partes 
do corpo do usuário, como cabeça e mãos. 
Algumas das tecnologias utilizadas no 
desenvolvimento desses equipamentos 
incluem: mecânica, ótica, ultra-sônica e 
magnética. 

As luvas permitem ao usuário aplicar  
ações sobre o ambiente virtual, como abrir 
uma porta ou apertar um botão, o que antes 
somente era possível por meio do mouse ou 
teclado. As luvas são desenvolvidas com 
transdutores que podem ser  extensômetro 
elétrico (strain gages) ou fibra ótica e que 
têm suas características alteradas pela 
tensão. Algumas luvas são equipadas com 
dispositivos mecânicos de retorno háptico 
constituídos de sensores e atuadores que dão 
a sensação real de toque em objetos virtuais, 
como pode ser visto na Figura 4 (TORI e 
KIRNER, 2006). 

 
Figura 4. Luva digital com atuadores. 

             Fonte: Immersion Corporate (2007). 
 

4. MODELAGEM DE OBJETOS 
TRIDIMENSIONAIS 

 
Um modelo geométrico 3D é 

concebido tomando-se como base os eixos x, 
y e z para representar sua forma espacial 
como comprimento, altura e profundidade, 
respectivamente. Definidos esses pontos, 
para que se possa então descrever uma 
entidade geométrica é necessário que novas 
formas sejam produzidas a partir dos pontos 
de origem (x, y e z), tais como segmentos de 
retas e curvas, criando uma malha complexa 
entre elas,  dando forma ao objeto almejado. 
Existem diversas técnicas de modelagem de 
objetos, dentre as mais conhecidas podem-se 
citar as técnicas por polígonos, técnicas por 
vértices e técnicas por arestas.  

Para a modelagem de objetos 3D 
pode-se valer da utilização de linguagens 
específicas como a Virtual Reality Modeling 
Language (VRML). Com ela é possível ao 
programador definir formas, cores, textura e 
brilho ao objeto.  Apesar de ser possível 
modelar objetos somente em modo texto 
com a VRML, o trabalho e o tempo gasto 
com um projeto pode torná-lo inviável, já 
que os objetos complexos ocupariam 
milhares de linhas de código e o 
desenvolvedor não poderia ver o resultado 
em tempo real. Para superar esses 
problemas, existem diversas ferramentas 
comercias com as quais podem-se modelar 
objetos em um ambiente 3D.   As 
ferramentas proprietárias mais conhecidas 
são a 3D Studio Max, Maya e Zbrush.  
Também existem aquelas disponíveis 
gratuitamente como a Wings3D e a Blender. 

A ferramenta Blender foi utilizada 
para o desenvolvimento dos modelos 3D 
mostrados neste artigo, como o logo da FAI 
da Figura 5 e as Figuras 6 e 7. 
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Figura 5. Logo da FAI em 3D. 

 
 

5. TEXTURIZAÇÃO E ANIMAÇÃO DE 
OBJETOS 

 
A texturização consiste no processo 

onde as entidades geométricas recebem 
algum tipo de figura digital para que se 
possa então caracterizar as suas partes, seja 
somente pela adição de alguma cor por 
métodos do próprio software utilizado ou 
por alguma imagem previamente preparada 
por um programa de edição de imagens. A 
ferramenta Blender trabalha com as mais 
diversas texturas e formatos como o Joint 
Photographic Experts Group (JPG), 
Portable Network Graphics (PNG), Graphic 
Interchange Format (GIF) e Bitmap (BMP).  

Com ela, é possível construir faces de 
algum objeto com texturas diferentes, 
texturizar worlds (o ambiente onde o objeto 
vai ser renderizado) e ainda contar com o 
auxílio da UV/Image Editor. Esse recurso é 
um modo de edição onde uma imagem pode 
ser adicionada ao ambiente, com a 
possibilidade de adaptar o objeto ao formato 
da imagem (como altura e comprimento) 
apenas ajustando seu tamanho no espaço 
tridimensional (BLENDER, 2007). 

Blender também possui um motor de 
jogo embutido, conhecido como Game 
Engine, que permite a criação de jogos, 
apresentações, projetos arquitetônicos e 
ergonômicos, animações, dentre outros. 

 

 
Figura 6. Texturização de um cubo com a UV/Image 

Editor. 
 
Um motor de jogo é um conjunto de 

bibliotecas integráveis e reutilizáveis que 
facilitam o desenvolvimento de jogos e 
aplicações de tempo real.  Essas bibliotecas 
são divididas em módulos que são 
responsáveis por capturar eventos de entrada 
e saída, detecção de colisão, simulações 
físicas, comunicação em rede, geração de 
gráficos 2D e 3D, suporte à multimídia e 
inteligência artificial. 

A ferramenta possui um componente 
conhecido como Logic que permite o 
desenvolvimento simples e rápido de 
animações. Com ele, é possível fazer com 
que um objeto da cena emita um som ao ser 
tocado ou até mesmo mude sua forma e cor 
ao receber um evento do teclado. 
 

6. O PROCESSO DE RENDERIZAÇÃO 
 

A renderização é o processo de 
criação e atualização de imagens, textura e 
da geometria final de um trabalho gráfico, 
seja um jogo, filme ou apenas um modelo 
3D estático (FOLEY et al., 1990). 

Nesse processo é que a iluminação e 
todas as texturas são aplicadas à cena, 
sintetizando-a. Existem diversos tipos de 
renderização, com qualidades também 
diferentes. As características que os diferem 
são os algoritmos e métodos matemáticos 
utilizados para o seu cálculo e desenho. 
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Sendo assim, um processo de renderização 
pode apresentar um sombreamento refinado, 
reflexão e difração enquanto outros não. 
 

 
Figura 7. Sistema solar renderizado para um arquivo 

JPG com resolução 800x600. 
 

7. CONCLUSÃO 
 

Este artigo apresentou uma breve 
explanação sobre os conceitos de realidade 
virtual, alguns dos equipamentos e softwares 
que são utilizados para compor os sistemas 
de RV e exemplos dos modelos 
tridimensionais desenvolvidos. 

Um outro trabalho deverá ser 
produzido para exemplificar os passos de 
criação de entidades geométricas no espaço 
tridimensional, por meio da ferramenta 
Blender. 
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RESUMOS DOS PROJETOS DE CONCLUSÃO DE CURSO DE SISTEMAS DE 

INFORMAÇÃO – TURMA 2006 

 

AONDE? 

  

Alexandre Ferraz Luz 

Camila Carneiro Rennó 

Elizabete Andrade Brandão 

Karl Pascher Wolf 

Lidiane Bernardes 

 

Profa. Eunice Gomes de Siqueira 

Orientadora 

 

Resumo: O sistema de software "Aonde?" tem como objetivo reduzir a dificuldade que 

a população tem de encontrar localidades específicas, tanto em suas cidades quanto em 

regiões desconhecidas. Por meio de um dispositivo portátil, esse sistema permite que o 

usuário conheça um trajeto para um determinado local de um dos municípios cadastrados 

na base de dados. O foco no usuário final permite que o serviço tenha amplo acesso, já 

que a maioria dos dispositivos portáveis suporta a aplicação e o custo de utilização da 

mesma é relativamente baixo.  

 

Palavras-chave: desenvolvimento de sistemas de software, localização, tecnologias 

móveis. 
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SISTEMA DE CONTROLE DE CORTE E COSTURA DE CAPAS 

AUTOMOTIVAS(S4CA) 

 

Alexandre Tomaz Pereira de Aquino 

Baltazar José da Silva 

Danilo Costa e Silva Ferreira 

José Rodolfo Rosa 

Rodrigo Ribeiro de Oliveira 

 

Profa. Eunice Gomes de Siqueira 

Orientadora 

 

Resumo: Trata-se de um projeto para o desenvolvimento de um sistema de software para 

o controle do processo de corte e costura de capas automotivas da Johnson Controls do 

Brasil - unidade de Pouso Alegre - MG. Este sistema deve contribuir para a melhoria 

desse processo, permitindo uma economia de matéria-prima, de impressão de documentos 

e de deslocamento de pessoal e a redução da ocorrência de falhas humanas. Além disso, 

o sistema deve gerar informações que possam dar suporte à tomada de decisão.  

 

Palavras-chave: desenvolvimento de sistemas de software, processo de corte e costura, 

tomada de decisão. 
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SISTEMA DE SOFTWARE PARA A APAE DE POUSO ALEGRE (SIAPA) 

  

Janice Lopes Pinto 

João Paulo Rodrigues Moreira 

Saulo Henrique Pereira 

Sheila Azevedo Morais 

Thiago Augusto Matos Coelho 

 

Profa. Eunice Gomes de Siqueira 

Orientadora 

 

Resumo: O projeto tem o objetivo de desenvolver um sistema de software para a APAE 

de Pouso Alegre-MG. Esse sistema consiste em dois módulos distintos, que são o módulo 

administrativo e o módulo web. O módulo administrativo visa melhorar os serviços 

internos da instituição, atendendo aos setores administrativo e pedagógico. O módulo web 

tem a função de divulgar informações da instituição para a sociedade. 

 

Palavras-chave: desenvolvimento de sistemas de software, APAE, administração 

escolar. 
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SISTEMA DE VIGILÂNCIA E ADMINISTRAÇÃO DE DELEGACIA DE 

POLÍCIA (SIDEL) 

   

Adriane Fátima Ribeiro Colelli 

Flávio da Silva Ferreira 

Leonardo Henrique Meyer de Souza 

Luciene Vilela de Almeida 

Milena Moreira de Araújo 

 

Prof. Alexandre Franco de Magalhães 

Orientador 

 

Resumo: O sistema de vigilância e administração de delegacia de polícia (SIDEL) é 

voltado para a informatização de tarefas realizadas em delegacias de polícia. Este sistema 

envolve atividades administrativas, como registros de boletins de ocorrência e cadastro 

de funcionários e atividades de vigilância, como o monitoramento, local ou via web, de 

imagens captadas por câmeras de vídeo instaladas em determinados pontos da delegacia 

e da penitenciária. A implantação deste sistema de software deve proporcionar precisão 

e rapidez na execução das tarefas e melhorar a vigilância, de forma a reduzir 

consideravelmente os riscos de rebeliões e fugas. 

 

Palavras-chave: desenvolvimento de sistemas de software, segurança, vigilância. 
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PIZZA. NET 

 

Dênis Cunha Souza Carvalho 

Evaristo Amir do Couto Pereira 

Fernando da Silva Martins 

Helton Henrique Ribeiro 

Ricardo Azevedo e Sá 

 

Profa. Eunice Gomes De Siqueira 

Orientadora 

 

Resumo: O projeto Pizza.Net consiste no desenvolvimento de um sistema de software 

para automatizar o processo de realização dos pedidos dos produtos de restaurantes e 

pizzarias. Ele deve oferecer novas alternativas para o cliente de tais estabelecimentos. 

Essas novas alternativas incluem a possibilidade do cliente realizar um pedido via 

mensagem do tipo SMS. O sistema deve oferecer também uma ferramenta de gestão e 

propaganda para o estabelecimento, por meio da geração de diversos tipos de relatórios 

gerenciais e de mensagem promocionais que poderão ser divulgadas no web site ou 

enviadas aos clientes. 

Palavras-chave: desenvolvimento de sistemas de software, comércio, gestão. 
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Orientações para a apresentação de artigos  

1. A Revista INICIA Publica artigos acadêmicos, monografias, resenhas de livros e artigos 

livres. 

2. Poderão enviar trabalhos todos os alunos universitários matriculados nesta Instituição, 

dando prioridade a temas relacionados às áreas de Administração, Informática e 

Educação. 

3. Todos os originais recebidos serão submetidos à apreciação do professor da disciplina 

subordinada e ao Conselho Editorial, que decidirá pela sua publicação. A Revista INICIA 

não se compromete a devolver os textos que não forem publicados, podendo fazê-lo por 

solicitação dos autores.  

4. A Revista INICIA tem autonomia para fazer alterações nos originais, para adequá-los às 

normas de correção gramatical e ortográfica e às exigências de clareza, objetividade e 

concisão, tendo em vista torná-los acessíveis ao maior número possível de leitores. 

5. A Revista INICIA não remunera os autores do texto publicado. 

6. Os artigos e monografias não devem exceder a dez páginas incluindo referências 

bibliográficas, notas, tabelas e gráficos. Ambos devem ser acompanhados de resumo e 

abstract de no máximo 150 palavras cada um. As palavras chaves poderão ser de 3 a 5 no 

máximo.  

7. Os artigos, monografias e resenhas devem ser formatados para folha A-4, fonte Times 

New Roman nº12, com espaçamento simples. 

8. Os textos devem ser gravados em disquetes 3½, em Word for Windows 6.0 ou outro 

editor de texto compatível. O disquete deve vir acompanhado de cópia em papel. 

9. Os originais devem conter as seguintes informações sobre o autor: instituição a que está 

vinculado, ano que está cursando e endereço eletrônico. 

10. Os originais devem ser entregues sempre na primeira semana de agosto.  

11. A Revista INICIA será divulgada na FAITEC. 

12.  Nas referências bibliográficas, que acompanham os artigos, as obras devem ser 

identificadas por autor e data, entre parênteses, no transcorrer do texto. No fim do artigo 

deve constar a referência bibliográfica completa. Se, por exemplo, for citada no texto a 

obra Raízes do Brasil, de Sérgio de Holanda Buarque, escrever (Holanda, 1935, pp. 73-

75). Ao fim do texto deve aparecer: 

 

HOLANDA, Sérgio Buarque de (1936) Raízes do Brasil, São Paulo, 5ª edição, Global 

Editora, 1969. Primeira edição, 1936. 

A data escolhida para referência pode ser a da edição ou, de preferência, a da edição 

original, de forma a deixar clara a época em que a obra foi produzida. No caso, deve-se 

incluir ambas as datas, a da edição utilizada a da edição original. 

O nome de jornais e revistas deve aparecer sempre em itálico e o nome dos artigos entre 

aspas. Os artigos devem ser identificados pelo volume, número e data do jornal ou revista. 

Por exemplo: Revista Inicia, “O Capital Privado e o Financiamento do Metrô”, Luís 

Marcelo Gallo, vol. 4 nº 15, agosto/setembro de 1998. 

 

 

O conteúdo dos artigos é de exclusiva responsabilidade de seus autores. Todos os 

direitos editoriais são reservados. Nenhuma parte das publicações poderá ser 

reproduzida sem permissão prévia do conselho editorial ou sem contar com o 

crédito de referência. 

A aceitação do trabalho para publicação implica na transferência de direitos do 

autor para a Revista INICIA, sendo assegurada a mais ampla divulgação da 

informação. 
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