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Editorial

AFAI – Centro de Ensino Superior em Gestão, Tecnologia e Educação tem o prazer de lançar a 11ª edição de sua
Revista Cientifica, resultante da união de esforços e competências de seus professores, pós-graduandos e pesquisadores
externos que atuam nas áreas de gestão, tecnologia e educação.
A Revista Científica da FAI é uma publicação de caráter científico, envolvendo estudos e pesquisas que
objetivam dar cumprimento à missão da instituição, entre as quais encontra-se a formação de profissionais empreendedores
que atuarão de forma diferenciada em um mercado de trabalho cada vez mais dinâmico e competitivo.
Essa edição pretende, além de publicar mais um trabalho de seus colaboradores, homenagear a FAI neste ano
em que comemora 40 anos de existência, dando, portanto, desde 1971, a contribuição como instituição de ensino e
pesquisa a toda a comunidade santarritense e região. Vale ainda ressaltar que a instituição tem contribuído de forma
direta e consistente para o fortalecimento do Vale da Eletrônica, que comemora também, neste ano, 25 anos de atuação.
A Comissão Editorial da Revista Cientifica da FAI agradece a todos que contribuíram para que mais essa edição
se transformasse em realidade e reitera o convite permanente para que os pesquisadores das áreas de abrangência da
revista possam utilizar-se desse espaço para divulgação dos resultados de suas pesquisas científicas.

Conselho Editorial

A Gestão do conhecimento e a inteligência competitiva nas organizações de
aprendizagem

Cláudia Mesquita Da Silva Gomes
Mestranda em Administração. Especialista em Gestão Estratégica de
Marketing e Gestão Empresarial. Graduação em Administração. Técnica
em Eletrônica. Professora de Administração de Marketing e Materiais,
Produção e Logística na FAI. Professora de Empreendedorismo, Noções
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Curso de Administração e Diretor da FAI.
E-mail: jclaudio@fai-mg.br

RESUMO

Este artigo trata da gestão do conhecimento e da inteligência competitiva nas organizações de aprendizagem e tem como
objetivo mostrar a importância desses assuntos e como eles influenciam no dia-a-dia das empresas que buscam o
sucesso. O papel do conhecimento nas organizações representou, e continua representando, um desafio para diversas
eras da administração. O impacto causado pelo acentuado aumento da quantidade de informações e da intensidade da
competitividade tem causado significativas mudanças na forma com que as organizações devem se estruturar e trabalhar
com o conhecimento para desenvolver novos produtos, processos e novas estruturas organizacionais. A integração da
gestão do conhecimento com a inteligência competitiva representa uma importante ferramenta de apoio às organizações
de aprendizagem para adaptarem-se a uma realidade na qual o trabalho baseia-se no desenvolvimento e na utilização do
conhecimento.

Palavras-chave: Gestão do conhecimento. Inteligência competitiva. Organizações de aprendizagem.
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ABSTRACT

This article is about the management of knowledge and the competitive intelligence on learning organizations. The
objective is to show the importance of these issues and how they influence the day-to-day business. In administration
history, the role of knowledge in the organizations has been a big challenge. The impact caused by the sharp increase in
information quantity and by the fierce competition has caused significant changes in how organizations should be
organized and how they should work with the knowledge to develop new products, processes and new organizational
structures. The integration of the knowledge management and the competitive intelligence represents an important tool
to assist the learning organizations to adapt to a reality where the work is based on the development and on the use of
knowledge.
Keywords: Knowledge management. Competitive intelligence. Leaming organizations.

Recebido em: 21 maio 2011.
Aprovado em: 06 ago. 2011.
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1 INTRODUÇÃO
Este artigo faz uma revisão da literatura sobre os
conceitos de Gestão do Conhecimento e de Inteligência
Competitiva, sob a ótica de diferentes autores, e mostra a
influência da integração de ambas na obtenção de sucesso
ou fracasso pelas organizações de aprendizagem, também
chamadas de organizações que aprendem.

para as Organizações de Aprendizagem, nas quais o foco
principal é a disseminação de informações e melhoria
contínua.
A metodologia utilizada foi a pesquisa
exploratória, recomendada para quando não se tem muito
conhecimento disponível sobre o assunto. A obtenção das
informações realizou-se por meio de pesquisa bibliográfica.
Como forma de melhor demonstrar o assunto, o

A função do conhecimento nas organizações

artigo organiza-se em cinco partes, além da Introdução: O

sempre foi de extrema importância, mas pouco reconhecida.

advento da nova organização; Modelos conceituais de
gestão do conhecimento; Inteligência Competitiva; As

Atualmente, continua representando um desafio para a
administração, assim como já está representando um
enorme avanço para o desenvolvimento de uma ciência

organizações que aprendem; e Considerações finais,
conforme se verá a seguir.

das organizações, principalmente organizações conhecidas
hoje como as “que aprendem”.

2 OADVENTO DANOVAORGANIZAÇÃO

O fator informação tem sido desde sempre
realçado como determinante no processo de inovação e
da mudança nas organizações. Gerenciar a informação é,
pois, um imperativo de qualquer organização. Apesar das
organizações objetivarem a gestão do conhecimento,

Segundo Drucker (2000), daqui a alguns anos, a
típica empresa de grande porte, em comparação com as
empresas atuais, terá poucos níveis gerenciais e não mais
do que um terço dos gerentes. Quanto à estrutura e aos

focando os processos e as pessoas envolvidas em criar,
partilhar, disponibilizar e influenciar o conhecimento nas

problemas e preocupações gerenciais, a nova empresa
apresentará poucas semelhanças com a empresa industrial

empresas para o suporte de negócios, o que se percebe é,

típica, nos moldes da década de 1950, a qual os compêndios
ainda consideram como padrão. Ao contrário, é muito mais

simplesmente, uma gestão de recursos informacionais,
como consequência desse objetivo.
A gestão do conhecimento ocupa posição de
destaque no cenário empresarial. É possível aprender
despertando o interesse pelas informações e apontando
as vantagens que se tem em fazê-lo. O entendimento da
era do conhecimento e de fenômenos recentes faz com

provável que se assemelhem às organizações que hoje
atraem pouca atenção dos gerentes e acadêmicos: hospitais,
universidades e orquestras sinfônicas. Como elas, a
empresa típica será baseada no conhecimento, uma
organização composta, sobretudo de gerentes e pessoas

que as organizações de aprendizagem necessitem adaptarse à realidade na qual o trabalho baseia-se no
desenvolvimento e utilização do conhecimento. Ao mesmo
tempo, existe uma sensibilização organizacional em relação
à necessidade de se gerir o conhecimento como forma de
manter e incrementar os negócios.

“O fator informação tem sido desde sempre
realçado como determinante no processo de
inovação e da mudança nas organizações.”

Neste contexto da gestão do conhecimento,
aparece a Inteligência Competitiva, ferramenta que
apresentou um expressivo crescimento nas últimas décadas
e que constitui um processo sistemático de coleta, gestão,
análise e disseminação da informação sobre os ambientes
competitivos concorrencial e organizacional, visando,
juntamente com a gestão do conhecimento, subsidiar o
processo decisório e atingir as metas da organização.
A gestão do conhecimento e a Inteligência
Competitiva transformam-se em ferramentas essenciais

especialistas, que dirigem e disciplinam seu próprio
desempenho, por meio do feedback sistemático dos
colegas, dos clientes e da alta administração.
As empresas atuais, principalmente as de grande
porte, têm pouca escolha, senão a de se converter em
organizações baseadas em informações e conhecimentos.
O centro de gravidade do emprego desloca-se rapidamente
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de trabalhadores mãos de obra, para trabalhadores do
conhecimento, conhecidos como cérebros de obra, que

mais parecida com as empresas de um século atrás do que
com as grandes empresas atuais. O conhecimento nas

resistem ao modelo do comando e controle copiado das
organizações militares de 100 anos atrás. Também a

empresas daquela época se concentrava nas pessoas
situadas no topo da hierarquia, o restante dos funcionários

economia induz à mudança, especialmente ao impor a

era ajudantes, considerados mãos de obra que, na maioria

necessidade de que as grandes empresas sejam inovadoras
e empreendedoras. Mas, acima de tudo, a mudança é

do tempo executavam o mesmo trabalho, conforme as
instruções recebidas e exigidas. Na organização focada

exigência da tecnologia da informação.

em informações, o conhecimento se situará em todas as
pessoas e especialistas que executam várias tarefas e

A tecnologia avançada de processamento de dados não
é imprescindível para o desenvolvimento da organização
baseada em conhecimento, mas à medida que a tecnologia
avançada se torna cada vez mais dominante, precisamos
envolver-nos no processo de análise e diagnóstico, ou
seja, em “informação”- de maneira ainda mais intensa,
ou correr o risco de sermos engolfados pelos dados
gerados por nossas próprias atividades. (DRUCKER,
2000, p.11).

A maior parte dos usuários de computadores ainda
usa a nova tecnologia apenas para realizar, com maior
rapidez, o que sem e fizeram antes, mas quando as empresas
ampliarem sua visão e derem os primeiros passos, ainda
experimentais, para a conversão de dados em informação,
tudo sofrerá transformações: seus processos decisórios,
suas estruturas gerenciais e até mesmo as formas de
execução das atividades do trabalho. Essa transformação
já está acontecendo, com enorme rapidez, em muitas
empresas em todo o mundo.
A organização baseada em informações exige, em geral,
muito mais especialistas do que as empresas tradicionais
do tipo comando e controle. Além disso, os especialistas
se concentram nas atividades operacionais e não na
sede corporativa. De fato, a organização operacional
tende a transformar-se em organização de especialistas
de todas as espécies. (DRUCKER, 2000, p.12).
As organizações baseadas em conhecimento precisam,
mais do que nunca, de algumas atividades centrais, como
assessoria jurídica, relações públicas e assuntos
trabalhistas. Mas a necessidade de pessoal de apoio –
ou seja, gente sem atribuições operacionais, que apenas
assessoram, orientam ou coordenam – diminui de
maneira drástica. Na administração central, a organização
baseada em informações precisa de poucos especialistas,
quando for o caso. (DRUCKER, 2000, p.13).

gerenciam-se a si próprios. O conhecimento hoje situado
entre a alta administração e o pessoal operacional será
uma fase transitória, até que o mesmo seja difundido entre
todos os processos da organização.
Na organização baseada em informações, boa parte do
trabalho será executada de maneira diferente. Os
departamentos tradicionais atuarão como guardiões de
normas e padrões, como centros de treinamento e de
distribuição de especialista; não serão os pontos de
realização do trabalho. Este será desenvolvido por meio
de equipes concentradas em tarefas. (DRUCKER, 2000,
p.14).

Hoje, no terceiro período de transformação, ocorre
a mudança da organização de comando e controle, de
departamentos e divisões, para organização baseada em
informações, em organização de especialista do
conhecimento. As organizações conseguem identificar
algumas de suas principais características e exigências,
tendo condições de apontar para os problemas básicos de
valores, estruturas e comportamentos. Mas o trabalho de
efetivamente construir a organização baseada em
informações ainda está por ser executado – é o desafio
gerencial do futuro.
Para se manterem competitivas, e até mesmo para
sobreviver, as empresas deverão converter-se em
organizações de especialistas perspicazes e bem
informados. (DUCKER, 2000, p. 19).

3 MODELOS CONCEITUAIS DE GESTÃO DO
CONHECIMENTO
Segundo

Nonaka

(2000),

Gestão

do

Em virtude das mudanças ocorridas nas

Conhecimento é o processo sistemático de identificação,
criação, renovação e aplicação dos conhecimentos que

organizações e das transformações para uma estrutura mais

são estratégicos à vida de uma organização. É a

horizontal, a organização com foco nas informações será

administração dos ativos de conhecimento das

11
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organizações. Permite à organização saber o que ela sabe.

indivíduos;

A gestão do conhecimento leva as organizações

b)

sistemas computacionais (sistemas de informação,

a mensurar com mais segurança a sua eficiência, tomar
decisões acertadas em relação à melhor estratégia a ser

c)

sistemas gerenciais (processos organizados para

bases de dados, software e equipamentos);

adotada em relação aos seus clientes, concorrentes, canais
de distribuição e ciclos de vida de produtos e serviços,

requerer recursos e capacidades e criar canais para
que o conhecimento seja disseminado, acessado
e flua);

saber identificar as fontes de informações, administrar
dados e informações, gerenciar seus conhecimentos.
Trata-se da prática de agregar valor à informação e de

d)

valores e normas da organização (padronização
das diretrizes e princípios éticos para a criação e
gestão do conhecimento na organização).

distribuí-la.
Leonard-Barton (1995 apud STOLLENWERK,
1999) associa a construção de conhecimento a quatro

Nonaka e Takeuchi (1995 apud STOLLENWERK,

atividades consideradas, na sua opinião, cruciais para uma
organização baseada no conhecimento:

1999) destacam a importância de dois tipos de conhecimento
na organização:

a)

buscar

soluções

criativas,

de

forma

a)

compartilhada, para os problemas atuais;

linguagem formal, mas representa somente a ponta
do iceberg de todo o corpo do conhecimento

b) implementar e integrar novas metodologias e
ferramentas nos processos atuais;
c)

experimentar, construir protótipos e realizar
projetos piloto para construir competências para
o futuro;

d) importar e absorver metodologias e tecnologias
externas.

“O entendimento da era do conhecimento e
de fenômenos recentes, faz com que as
organizações de aprendizagem necessitem
adaptar-se à realidade na qual o trabalho
baseia-se no desenvolvimento e utilização do
conhecimento.”

explícito: pode ser transmitido por meio de

possível;
b)

tático: pode ser transmitido, principalmente, a
partir do exemplo e da convivência, por estar
profundamente enraizado na ação.

Speck e Spejkevert (1997 apud STOLLENWERK,
1999) propõem um ciclo de quatro estágios para a gestão
do conhecimento: conceituar, refletir, agir e fazer uma
retrospectiva. A fase de conceituação enfatiza os ganhos
com novos insights, gerados a partir da exploração,
classificação e modelagem de conhecimentos já existentes.
Durante a etapa de reflexão, os conhecimentos atuais são
avaliados segundo determinados critérios e as necessidades
de desenvolvimento são definidas, seguindo-se um plano
de desenvolvimento para a organização. Na ação, o plano é
posto em prática: novos conhecimentos são desenvolvidos,
disseminados, combinados e acrescentados à base de
conhecimento da organização. Ao realizar uma análise da

Na abordagem de Leonard-Barton (1995 apud

retrospectiva do ciclo, reconhecem-se as consequências e

STOLLENWERK, 1999), as atividades acima são
influenciadas, por sua vez, por competências essenciais

os resultados das ações realizadas, comparando-se
situações anteriores com as atuais, decorrentes da geração

que se traduzem em vantagens competitivas para a
organização. Tais competências são construídas ao longo

de conhecimentos. Assim, como nos modelos anteriores
apresentados, os autores apontam os fatores que impactam

do tempo e não podem ser imitadas facilmente pela
concorrência. As quatro competências identificadas nessa

a gestão do conhecimento nas organizações: cultura,
motivação dos indivíduos, estrutura organizacional, gestão

abordagem são:

e tecnologia da informação e reconhecem que fatores

a)

conhecimentos, informações e habilidades dos

externos à organização também poderão influenciar o
modelo, porém descrevem somente os internos.
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3.1 AEMPRESACRIADORADO CONHECIMENTO
Para Nonaka (2000), numa economia em que a
única certeza é a incerteza, apenas o conhecimento é fonte
segura de vantagem competitiva. Quando os mercados
mudam, as tecnologias proliferam, os concorrentes se
multiplicam e os produtos se tornam obsoletos quase da
noite para o dia; as empresas de sucesso são aquelas
que, de forma consistente, criam novos conhecimentos,

Em cada caso, o conhecimento individual se converteu em
conhecimento organizacional valioso para a empresa como
um todo. “A criação de novos conhecimentos envolve tanto
ideais quanto ideias.” (NONAKA, 2000, p. 32).
A transformação do conhecimento individual em
recurso disponível para outras pessoas na organização é a
atividade principal da empresa criadora de conhecimento.
Esse processo ocorre continuamente em todos os níveis
da organização.

disseminam-nos em toda a organização e rapidamente os
incorporam em novas tecnologias e produtos. Essas
atividades caracterizam a empresa “criadora de
conhecimento”, cujo negócio exclusivo é a inovação
contínua.
Contudo, apesar de toda a conversa sobre
“poder da mente” e “capital intelectual”, poucos gerentes
estão dispostos a conhecer a verdadeira natureza da
empresa geradora de conhecimento e muito menos sabem
como gerenciá-la. O motivo: entendem, de maneira

“A gestão do conhecimento e a Inteligência
Competitiva transformam-se em ferramentas
essenciais para as Organizações de
Aprendizagem, nas quais o foco principal é a
disseminação de informações e melhoria
contínua.”

imprópria, o que seja conhecimento e o modo como as
empresas são capazes de explorá-lo.
4 INTELIGÊNCIACOMPETITIVA
A visão da organização como máquina de
“processamento de informação” está profundamente
arraigada nas tradições ocidentais sobre gestão
empresarial, de Frederick Taylor a Herbert Simon. De
acordo com essa tradição, o único conhecimento útil é
formal e sistemático – dados duros, procedimentos
codificados, princípios universais. E os principais
critérios para a mensuração do valor dos novos
conhecimentos são igualmente duros e quantificáveis –
maior eficiência, menores custos, melhor retorno sobre
o investimento. (Nonaka, 2000, p. 28).

O sucesso e o segredo das grandes organizações
está na capacidade de responder rapidamente aos clientes,
de criar novos mercados e de desenvolver, com agilidade,
novos produtos e dominar tecnologias emergentes.
3.2 AESPIRAL DO CONHECIMENTO

extremamente importante para as organizações que
necessitam ser competitivas frente ao mercado onde a
concorrência é acirrada, seja em nível regional, nacional ou
internacional. A Inteligência Competitiva está presente em
ambientes organizacionais e, portanto, recebe influência
constante de fatores internos e externos.
A IC é entendida como processo organizacional e
é fundamental à organização sob vários aspectos, como
por exemplo, para as pessoas desenvolverem suas
atividades profissionais, para as unidades de trabalho
planejarem suas ações táticas e operacionais, para os
setores estratégicos definirem suas estratégias de ação,
visando o mercado, a competitividade e a globalização.
Além disso, são perceptíveis as necessidades
informacionais, em diferentes níveis de complexidade, da

Segundo Nonaka (2000), os novos conhecimentos
sempre se originam nas pessoas. Um pesquisador brilhante
tem um insight que redunda em nova patente. A visão de
mercado de um gerente se transforma em catalisador de um
importante conceito de novo produto. Um operário de
fábrica se baseia em muitos anos de experiência para sugerir
alguma inovação expressiva nos processos de produção.
13

O processo de inteligência competitiva (IC) é

organização como um todo, e que são supridas através do
processo de IC.
A Inteligência Competitiva é o processo que investiga o
ambiente onde a empresa está inserida com o propósito
de descobrir oportunidades e reduzir os riscos, bem
como diagnosticar o ambiente interno organizacional,
visando o estabelecimento de estratégias de ação a curto,
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médio e longo prazo. (POMIN, 2003, p. 4).

Conforme Santos (2004), o processo de
inteligência competitiva gerencia os fluxos informacionais,
quer formais ou informais, através de várias ações
integradas e desenvolvidas objetivando criar uma cultura
organizacional voltada à IC. Como exemplo, pode-se citar
a prospecção e monitoramento, a seleção e a filtragem, o
tratamento e agregação de valor, a disseminação e
transferência, a geração e o uso de dados, informação e
conhecimento, ou seja, o ativo informacional e intelectual
da organização. Os fluxos informacionais, formais e
informais, ocorrem tanto no ambiente interno quanto no
ambiente externo à organização e as ações integradas
mencionadas devem ser realizadas nos dois ambientes.
Segundo Valentim (2007, p. 15), também é
necessário diferenciar os termos “gestão da informação”,

estruturados, estruturáveis e não estruturados. Os dados,
informações e conhecimento estruturados são aqueles
acessados no ambiente externo ou interno das organização
e podem ser entendidos como os que estão estruturados,
organizados e disponíveis para acesso; os dados,
informações e conhecimento estruturáveis são aqueles
produzidos pelos diversos processos da organização,
porém sem sistematização, organização e não estão
disponíveis para acessos; os dados, informações e
conhecimento não estruturados são aqueles produzidos
no ambiente externo à organização, porém sem filtragem e
tratamento.
Para Santos (2009), o processo de IC é de
fundamental importância para que as organizações sintamse capazes de atuar no mundo globalizado, de forma a
proporcionar à região à qual estão inseridas, maior
desenvolvimento econômico e social.

“gestão do conhecimento” e “inteligência competitiva”.
A gestão da informação tem como foco o negócio da

e a inteligência competitiva têm como objetivo proporcionar

organização e sua ação é restrita aos fluxos formais; a
gestão do conhecimento tem como foco o capital

conhecimento e informação para as pessoas certas no
momento certo. Em muitos casos, a diferença pode ser

intelectual e sua ação é restrita aos fluxos informais;

pouco mais do que de perspectiva e uma questão de como
satisfazer, da melhor maneira, um objetivo ou necessidade

finalizando, a inteligência competitiva tem o foco nas
estratégias da organização e sua ação não é restrita a um
dos fluxos, isto é, ela trabalha com os dois fluxos
informacionais, formais e informais.

Segundo Miller (2002), a gestão do conhecimento

imediata da empresa.
A missão dos profissionais da Inteligência
Competitiva em uma organização inclui a aquisição, análise,
interpretação e encaminhamento de informações aos
executivos. Já a missão dos profissionais da Gestão do

“As organizações que integram a Gestão do
Conhecimento e a Inteligência Competitiva
proporcionam conhecimento e informação
para as pessoas certas no momento certo.”

Conhecimento concentra-se em identificar, classificar,
organizar e encaminhar conhecimentos úteis às áreas da
organização responsáveis pela tomada de decisões, análise
das necessidades do setor e solução dos problemas.
A Gestão do Conhecimento tem a preocupação
de tornar os recursos de conhecimento existentes no

Percebe-se, claramente, a relação estreita existente

âmbito de uma organização acionáveis, estando muitos
deles armazenados em formatos digitais. Já a Inteligência

entre gestão da informação, gestão do conhecimento e
inteligência competitiva. No entanto, elas possuem uma

Competitiva concentra-se em capturar recursos que são
tanto externos quanto internos. Porém, nas organizações

diferença: a gestão da informação tem como base o âmbito
do conhecimento explícito, a gestão do conhecimento o

que trabalham com estas duas metodologias, a distinção
entre ambas continua sendo obscura.

âmbito do conhecimento tácito e a inteligência competitiva
trabalha com ambos. Além de se caracterizar como um

A Figura 1 mostra a relação entre a Gestão do

processo, sua maior complexidade está no fato de
estabelecer relações e interconexões entre as duas formas
de gestão.
Existem diversos campos informacionais:

Conhecimento e a Inteligência Competitiva, e a
importância da integração de ambas para o sucesso da
organização.
A partir da relação apresentada na Figura 1, entre
Gestão do Conhecimento e Inteligência Competitiva, ficam
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claras as diferenças e as semelhanças entre os dois

lado, a Gestão do Conhecimento contempla todo o

conceitos. A inteligência Competitiva contempla as

conhecimento interno da organização: conhecimento

informações do ambiente externo e toda informação

organizacional e dos indivíduos da organização, o qual se

adquirida a partir dela transforma-se em conhecimento
essencial para tomada de decisões estratégicas. Por outro

transforma em dados importantes de apoio para os diversos
processos da organização.

Figura 1 – Correspondência entre Gestão do Conhecimento e Inteligência Competitiva
Gestão do conhecimento
Dados

Dados

Informação

Informações
sobre o
ambiente
externo

Conhecimento

Inteligência
Competitiva

Processo de inovação.
Processo de produção e
Processos de Gestão.

Planejamento Estratégico e
Processos Chave de decisão.

Inteligencia competitiva

Vantagens
Competitivas
Sustentáveis
Objetivos
Estratégicos
Alcançados
Vantagens
Competitivas
Sustentáveis

Fonte: Adaptado de STOLLENWERK, 1999.

5AS ORGANIZAÇÕES QUEAPRENDEM

Excelência
Empresarial

São elas as seguintes, segundo o autor:
a) domínio pessoal: permite esclarecer e aprofundar

Segundo Senge (1999), as organizações só

a visão individual, concentrar energias,

aprendem por meio de indivíduos que aprendem. As

desenvolver a paciência e ver a realidade
objetivamente. É o alicerce espiritual da

organizações de aprendizagem são formadas por
indivíduos que expandem, continuamente, a sua

organização que aprende. A busca pela
aprendizagem constante não pode ser superior

capacidade de criar os resultados que almejam, onde se
estimulam padrões de comportamento novos e

aos seus integrantes. A disciplina do domínio

abrangentes, a aspiração coletiva ganha liberdade, e as

pessoal leva ao que realmente é importante a
cada um, levando todos a viver a serviço das

pessoas exercitam-se, continuamente, em aprender juntas.
Essas organizações só podem ser construídas quando as

suas mais altas aspirações;

pessoas entendem que o mundo não é feito de forças
separadas e que, no mundo de hoje, a capacidade de

b) modelosmentais: muitas transformações

aprender contínua e rapidamente é a única vantagem
competitiva sustentável.

por serem conflitantes com modelos mentais
tácitos e poderosos. Eles incluem ideias

Dessa forma, as organizações do futuro próximo

arraigadas e paradigmas que interferem sobre as
atitudes, muitas vezes sem que se tenha

organizacionais não podem ser postas em prática

serão aquelas que descobrirem como fazer com que a
pessoas se comprometam e queiram aprender, desde o chão
de fábrica até a alta gerência. Para conseguir isso, as
organizações devem ser mais conscientes das aspirações
humanas que vão além das necessidades materiais. É

consciência disso;
c)

visão compartilhada: a missão da empresa deve
permitir que as pessoas deem o melhor de si e
adotem uma visão compartilhada, objetivando o

necessário que as empresas derrubem as barreiras que
impedem as pessoas de aprender, pois o que distinguirá as

compromisso e o comprometimento em lugar de
aceitação. Assim, os líderes aprendem que não

organizações que aprendem daquelas que pararam no
tempo é o domínio de determinadas disciplinas básicas.

há como querer ditar uma visão, acreditando que
ela será assimilada automaticamente;
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d)

e)

aprendizagem em equipe: a organização de

5.2 DEFININDOAORGANIZAÇÃO QUEAPRENDE

aprendizagem moderna sabe que sua base é o
grupo e não o indivíduo. A comunicação e o

Para Riche e Alto ([200-?]), surpreendentemente,

feedbak facilitam o trabalho e a aprendizagem
em equipe que, por consequência, produz

a definição clara de aprendizado se mostrou esquiva ao
longo dos anos. Quase todos os acadêmicos veem o

resultados que elevam a autoestima dos
integrantes da organização, fazendo com que os

aprendizado organizacional como processo que se
desdobra no tempo e o vinculam à aquisição de

funcionários se motivem, levando juntamente a
organização;

conhecimento e à melhoria do desempenho de pessoas e
processos, mas discordam quanto a outros aspectos

pensamento sistêmico: esta é a quinta disciplina,

importantes.

a que integra todas as outras, a ligação, fundindo-

Alguns, por exemplo, acreditam que a mudança
comportamental é fundamental e imprescindível ao

as em um corpo coerente de teoria e prática. O
pensamento sistêmico ajuda a enxergar as coisas

aprendizado; outros insistem que basta desenvolver novas

como parte de um todo, não como peças isoladas,
bem como a criar e a mudar a sua realidade.

formas de pensamento. Alguns citam o processamento de
dados e informações como o mecanismo pelo qual se efetiva

É de extrema importância que as cinco disciplinas

o aprendizado; outros propõem o compartilhamento de
insights, de rotinas organizacionais e até mesmo de

funcionem em conjunto e é necessário reconhecer que o
raciocínio sistêmico reforça cada uma das outras disciplinas,

recordações. E uns julgam que o aprendizado
organizacional é difuso, enquanto outros entendem que o

“mostrando que o todo pode ser maior que a soma das
partes”. (SENGE, 1990, p.21).

mais comum são as interpretações falhas e voltadas para

5.1 CONSTRUINDOAORGANIZAÇÃO QUEAPRENDE

Como discernir algo sensato entre esse alarido de vozes
que se erguem do acúmulo de idéias sobre o assunto? O
primeiro passo é partir da seguinte definição: a
organização que aprende é a que dispõe de habilidades
para criar, adquirir e transferir conhecimentos, e é capaz
de modificar seu comportamento, de modo a refletir os

Segundo Garvin (2000), os programas e processos
de melhoria contínua estão surgindo em várias empresas à
medida que as organizações se esforçam para inovar e
aprimorar-se em busca do sucesso. A lista de empresas é

os interesses individuais.

novos conhecimentos e idéias. (GARVIN, 2000, p. 54).

longa e variada e, às vezes, parece que é necessário um
programa por mês apenas para manter-se na corrida contra

As novas ideias e sugestões são essenciais para

a concorrência acirrada. Infelizmente, os fracassos são muito

o desenvolvimento do aprendizado e, às vezes, são criações
originais, por meio de percepções ou como resultado de

mais numerosos do que os sucessos e os índices de melhoria
continuam abaixo das metas, porque a maioria das empresas
não captou a verdade básica: a melhoria contínua exige
comprometimento com o aprendizado e o conhecimento.
Afinal, como uma organização será capaz de
melhorar, sem primeiro aprender algo novo? A solução de
problemas e não conformidades, o desenvolvimento e
lançamento de produtos e a reengenharia de processos
exigem nova visão de mundo e novas formas de atuação
compatíveis entre si.

acessos de criatividade como caixa de sugestão; outras
vezes provêm do ambiente externo à organização como
feiras, cursos ou são transmitidas por pessoal interno
perspicaz e esclarecido.
Quaisquer que sejam as fontes, essas idéias são o gatilho
de melhorias organizacionais. Mas elas são incapazes de,
sozinhas, criar o aprendizado organizacional. Sem
mudanças subsequentes nos métodos de trabalho, tudo
se limita a potencial de melhoria (GARVIN, 2000, p.
54).

Na falta de aprendizado, as empresas – e as pessoas –
simplesmente repetem as velhas práticas. As mudanças
são apenas cosméticas e as melhorias são fortuitas ou
efêmeras. (GARVIN, 2000, p. 52).

5.3 BLOCOS DE CONSTRUÇÃO
Para Garvin (2000), as organizações de
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aprendizagem são habilidosas em cinco atividades
principais: solução de problemas e não conformidades de

De acordo com Argyris (2000), outra ferramenta
poderosa é a abertura das fronteiras e o estímulo ao

maneira sistemática e eficaz, vivência de novas abordagens

intercâmbio de ideias. As fronteiras inibem o fluxo e o

e conceitos, aprendizado com as próprias experiências e
antecedentes, aprendizado com as experiências e melhores

processo de informações, isolam os indivíduos e grupos e
reforçam os preconceitos. A abertura das fronteiras, por

práticas do mercado, e transferências de conhecimentos
rápida e eficiente em toda a organização. Cada uma dessas

meio de simpósios, convenções e equipes de projetos, que
permeiam os níveis organizacionais ou conectam a empresa

atividades é complementada por seus próprios modelos
mentais, conjunto de ferramentas e padrões de

com seus clientes e fornecedores, assegura o livre fluxo de
ideias novas e a oportunidade de analisar perspectivas

comportamento. Muitas organizações praticam essas

conflitantes.

atividades, mas poucas apresentam êxitos consistentes,
pois confiam em situações e exemplos isolados. As

Depois da criação de um ambiente aberto, os
gerentes estão em condições de promover o aprendizado.

empresas serão mais eficazes na gestão do aprendizado e
disseminação do conhecimento se criarem sistemas e

As empresas podem criar programas ou eventos para fins

processos que respaldem essas atividades e as integrem
na trama das operações e atividades cotidianas. “As

específicos de aprendizado como: análises estratégicas que
examinam as mudanças no ambiente competitivo, pesquisas

organizações que aprendem cultivam a arte de ouvir com

para desenvolvimento de novos produtos, tecnologias e
posicionamento de mercado da empresa; auditorias de

abertura e atenção. Os gerentes devem manter-se receptivos
às criticas.” (Garvin, 2000, p. 69).

sistema, relatórios de benchmarking que identificam e
comparam as atividades internas e externas da organização

As organizações atuais devem compreender que

e convenções, simpósios e workshop que reúnem clientes,

precisam mudar e que esta mudança não acontece do dia
para a noite. A maioria dos exemplos de sucesso de

fornecedores especialistas externos ou grupos internos
para o compartilhamento de ideias e o aprendizado

organizações que se tornaram organizações de
aprendizagem é o produto de atitudes, comprometimentos

recíproco.

e processos gerenciais cuidadosamente cultivados, que
cresceram e se acumularam de maneira gradual e constante

as barreiras que impedem o aprendizado e ajudam a

Em conjunto, essas atividades ajudam a derrubar

ao longo do tempo. Contudo, algumas mudanças podem

disseminar o conhecimento por toda organização, além de
sugerir mudanças e favorecer a melhoria contínua, pilares

ser imediatas. Qualquer empresa que pretenda transformarse em organização que aprende deve começar com alguns

estes que, sólidos, contribuem para a construção de
organizações que aprendem.

passos simples.
O primeiro passo é promover um ambiente
adequado ao aprendizado. É importante disponibilizar tempo
para reflexão, análise e planejamento, identificar
necessidades dos clientes, avaliar o modelo atual de gestão
e dos sistemas de trabalho, pesquisar e desenvolver novos
produtos. O aprendizado é difícil quando os empregados
não estão comprometidos e estão constantemente
apressados e sob pressão. Para que o aprendizado ocorra
com certa frequência, a alta administração deve

“A integração da Gestão do Conhecimento e
da Inteligência Competitiva pode trazer
muitos benefícios para a nova organização,
intitulada “organização de aprendizagem”,
desde que sejam bem planejados e
implantados por profissionais competentes.”

explicitamente liberar algum tempo para seus funcionários.
Esse tempo livre será duplamente produtivo se os
empregados possuírem as habilidades para aproveitá-lo
com sabedoria. Portanto, técnicas utilizadas como

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

brainstorming, ferramentas de qualidade como solução de
problemas, experimentos de avaliação e outras aptidões
básicas de aprendizado são de fato essenciais.
17

Nos últimos anos, as organizações passaram a
conscientizar-se, cada vez mais, da importância da revisão
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dos seus modelos de gestão e descobriram que, para

da Gestão do conhecimento identifica, classifica, organiza

poder sobreviver, precisam ser mais pró-ativas, apoiando
a criação e utilização do conhecimento. As empresas

e encaminha conhecimentos úteis às áreas da organização
responsáveis pela tomada de decisão, análise das

tradicionais que anseiam se transformar em organizações
que aprendem, precisam de sistemas específicos que

necessidades do setor e solução dos problemas.

possam trazer a fonte de conhecimento ou informação
correta para o usuário, onde quer que ele esteja, de maneira

Inteligência Competitiva pode trazer muitos benefícios para

A integração da Gestão do Conhecimento e da

digital e instantânea.

a nova organização, intitulada “organização de
aprendizagem”, desde que seja bem planejada e implantada

As organizações que integram a Gestão do
Conhecimento e a Inteligência Competitiva proporcionam

por profissionais competentes. Contudo, a avaliação dos
resultados para saber se este processo está mesmo trazendo

conhecimento e informação para as pessoas certas no

benefícios à organização será possível determinar somente

momento certo.
O processo da Inteligência Competitiva realiza a

quando o processo estiver em seu estágio intermediário
ou avançado, pois primeiro é necessário que os dados sejam

aquisição, análise, interpretação e encaminhamento de
informações aos executivos da organização e o processo

coletados e analisados, para depois gerar conhecimento e
informação.
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RESUMO
Este trabalho, que se insere na linha de pesquisa “Discurso, Artes, Mídia e sociedade”, tem por objetivo estabelecer
relações entre a palavra e a imagem nos trabalhos de Leonardo Da Vinci (1452 – 1519), procurando detectar como o pintor
realizou o diálogo entre a arte e a ciência. Para tanto, foi realizado um estudo panorâmico sobre a manifestação artística
no período renascentista e a inserção do pintor nesse período. Para se observar as relações entre palavra e imagem e
estabelecer o diálogo entre arte e ciência, deteve-se na teoria Semiótica de Peirce, utilizando-se de conceitos e classificação
dos signos para analisar as imagens e os textos verbais de Da Vinci. Com essa pesquisa, espera-se vislumbrar que Da
Vinci realizou o seu projeto artístico totalmente embasado na metodologia científica da pintura, ou melhor, pelos seus
códices, ele estabeleceu uma teoria da pintura e a aplicou em suas telas.
Palavras-chave: Leonardo Da Vinci. Semiótica. Análise de discurso. Arte e ciência. Formação discursiva.

ABSTRACT
This work which has been inserted on the research’s line of “Discourse, Arts, Media and Society”, aims to establish
relations between the word and the image on Leonardo Da Vinci’s works (1452 – 1519). It tries to find out how the painter
had success in the dialogue between art and science. For this purpose, an overview study was conducted concerning
the artistic manifestation at the Renaissance period as well the role of the painter himself at his own time. Aiming to
observe the relations between word and image and establishing the dialogue between art and science, the Peirce’s
Semiotic theory was used as basic tool, through the use of concepts and classifications of the Signs for further analyses
of Leonardo Da Vinci’s images and verbal texts. With this research, it is expected to glimpse that Leonardo Da Vinci
accomplished his project fully grounded in scientific methodology of Painting. In other words, through his codex he
established a theory of Painting and applied it into his canvas.
Keywords: Leonard Da Vinci. Semiotic Theory. Discourse Analysis. Art and Science. Discoursive formation.
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descrição, normatização de leis e princípios gerais capazes

1 INTRODUÇÃO

de explicar os fatos estabelecendo relações entre eles. Sua
atividade científica se presentifica nos seus códices –
Desde o início deste estudo, estabeleceu-se a

cadernos de pintura (memória de arquivo).
Ancorado na antiga tradição de ‘fazer ver’, o qual

hipótese de que havia uma correlação intrínseca entre a
produção artística de Da Vinci – suas pinturas propriamente

caracteriza a pintura européia, Da Vinci compromete-se com

ditas – e a teoria que ele deixou registrada em códices. Ao
primeiro, denominou-se discurso artístico e ao segundo,

sua arte, explorando com radicalidade as fronteiras da visão.
Baseia-se num discurso científico, lugar autorizado

discurso científico.

socialmente, para que a pintura cumprisse a missão de ser
vista, ocorrendo simultaneamente nas formas expressivas

Em função disso, levantou-se a grande questão
de pesquisa: como Da Vinci trabalhou o discurso científico

da arte com a ciência.

e o discurso artístico em suas produções? Para responder
a essa pergunta, esta pesquisa deteve-se nas relações entre

Observando esses códices e confrontando-os com
suas pinturas, estabelece-se o corpus da pesquisa,

palavra e imagem. Considerou-se, como imagem as suas
pinturas, e como palavras, a teoria da pintura que o artista

procurando verificar a construção de sentidos de uma
linguagem não-verbal e sua relação com a sociedade

deixou escrita, nos códices. Assim sendo, o objetivo maior

vigente. Procurou-se compreender as formas de apropriação

foi detectar como o pintor realizou o diálogo entre arte e
ciência, e para tal, estabeleceu-se como corpus de análise,

dessa linguagem pelo sujeito-autor (Da Vinci), dentro de
uma época específica, e a forma de circulação de sentidos

as pinturas do artista, os códices de Da Vinci.
A partir disso, verificou-se, pela história, que a

do verbal e não-verbal como conteúdo expressivo,
permeado com a ciência como forma de demonstração

preocupação do homem com a linguagem sempre foi uma

relevante em sua pintura, defrontando-se com relações e

constante. A arte também é uma linguagem inserida na
sociedade e colada à história, razão pela qual tem-se a

contradições que reúnem, de uma maneira particular, o
sujeito, a história e a linguagem.

necessidade de compreender os processos históricosociais em que os sujeitos são afetados por uma ideologia

Nos milhares de páginas escritas por Da Vinci –
escrita diferenciada por ser feita ao contrário, necessitando

que historiciza 1 posições culturalmente elaboradas e

de um espelho para ser lido – percebe-se que o grande

refletem na nossa maneira de ser e pensar.
No período Renascentista, época histórica de Da
Vinci, delimitou-se o modo de pensar de uma sociedade na
qual relações de poder se faziam entre o poder público e o
poder privado, na ordem do discurso religioso e político.
De fato, no processo de transição entre a valorização
específica da obra artística, (conforme a perspectiva tardomedieval, que hiperdimensionava sua importância
puramente material em termos de tintas usadas como ouro,
madeiramento etc.) e a valorização da habilidade do artista,
já típica da arte italiana do período de Da Vinci, os
intelectuais e artistas depararam-se com a dificuldade de
encontrar uma nova forma de se expressar que adequasse
a essa nova realidade.
Da Vinci entremeia arte e ciência, linguagens e
discursos distintos. Ciência compreendida como

corpo

“Nos milhares de páginas escritas por Da
Vinci – escrita diferenciada por ser feita ao
contrário, necessitando de um espelho para
ser lido – percebe-se que o grande mote de
seu trabalho, quer como artista, quer como
invertor-cientista, foi fruto de observação
criteriosa da natureza. Dentro de toda essa
multiplicidade discursiva, é na arte que Da
Vinci combinava de maneira definitiva sua
imaginação e seu poder de desvendar e
retratar o mundo.”

organizado e sistematizado de conhecimento que implica

1

Embora o termo historiciza não esteja registrado nos dicionários da Língua Portuguesa, o termo faz parte dos conceitos estabelecidos
pela Análise de Discurso de linha francesa.
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mote de seu trabalho, quer como artista, quer como
invertor-cientista, foi fruto de observação criteriosa da

sujeito e o sujeito se manifesta pela linguagem, seja ela
verbal ou não verbal, e através dela podemos observar os

natureza. Dentro de toda essa multiplicidade discursiva,
é na arte que Da Vinci combinava de maneira definitiva,

fatores de transformação histórica. Para observar como a
linguagem funciona, vejamos sob o ponto de vista da

sua imaginação e seu poder de desvendar e retratar o

Análise de Discurso. Como Orlandi (1985) nos indica, ao

mundo.

trabalhar com ‘processos’ que constituem os fatos de
linguagem, não se trabalha somente com o produto pronto

Pintar para ele era uma operação que requeria
todos os conhecimentos e quase todas as técnicas
(geometria, dinâmica, geologia, fisiologia) na tentativa de
fazer do artista-técnico um intelectual. Da Vinci aperfeiçoa
e consolida técnicas que exerceriam influência na pintura
dos séculos seguintes.
Sendo assim, é alvo de interesse para esse estudo
abordar o sujeito e a sua pintura, na união da arte e da
ciência, e tentar compreendê-lo através dos conceitos da
Análise de Discurso e da Semiótica, já que ambas nos abrem
a perspectiva de estudos da linguagem.

“A arte de Da Vinci nos mostra alguns
aspectos do modo de expressão convencional
baseado em um determinado estágio das
técnicas, da ciência e da ordenação social do
mundo em dado momento.”

deste processo, porque a linguagem é uma ação constitutiva
e transformadora que o homem estabelece com a realidade
natural e social. Pela linguagem efetuam-se sentidos, é um
lugar em que o homem os faz, para si e para outros, é o
lugar de constituição dos sentidos.
Sendo, assim, a linguagem é produção de um
sujeito. Essa produção causa efeitos de sentido em outro
sujeito, nos fazendo ver que é nas relações sociais que o
sujeito é afetado por outras maneiras de significar, e a partir
do século XV:
[...] determinado grupo de homens construiu um modo
de representação pictórica do universo em função de
determinada interpretação psicológica e social da natureza
baseada em certa soma de conhecimentos e de regras
práticas para a ação. (FRANCASTEL, 1990, p. 3).

Considera-se a pintura como linguagem por
representar visualmente uma imagem; e imagem, segundo
Joly (2004, p. 38), é “Antes de mais nada algo que se
assemelha a outra coisa.”, e o fato de ter analogia ou
semelhança com as coisas, já a coloca na categoria das

2PINTURAESOCIEDADE

representações, portanto, uma linguagem.
A pintura na idade média começa a se modificar,

A arte de Da Vinci nos mostra alguns aspectos do

“[...] a arte de figurar os aspectos da vida por meio de traço

modo de expressão convencional baseado em um

e volume, [...] oscila para o realismo.” (DUBY, 1990, p.11).
Os artistas começam a imitar o que viam; assim, aparecem

determinado estágio das técnicas, da ciência e da
ordenação social do mundo em dado momento. A
elaboração desse sistema de linguagem de representação
do espaço é uma manifestação concreta de um estágio

as primeiras representações pictóricas de cenas íntimas,
que penetram no espaço privado da sociedade vigente e,
na medida em que avança para o fim da Idade Média, se

específico da civilização e liga-se ao declínio de uma
determinada forma material e intelectual da atividade dos

permite com a nova pintura, perceber o que se passa no
interior do lar, atravessar anteparos e o Estado, mais sólido,

homens. Assim, o nascer e o declínio de um espaço plástico

mais bem armado, já está, nos séculos XIV e XV, a querer
tudo controlar, explorar a fundo os contextos públicos e

estão ligados ao nascimento e ao declínio de um estágio de
civilização. Centra-se na passagem da Idade Média para o
Renascimento, quando surge um novo sistema que
substitui outras fórmulas representativas de um estágio de
sensibilidade ultrapassado.
Com isso, observa-se que a linguagem constitui o

privados.
O discurso do período medieval percorre um
caminho que vai da determinação religiosa, para a
institucional e depois para a individual, constituindo
assim um:
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[...] processo de autonomização aparente do sujeito,
[...], manifestando uma auto-repressão livremente
consentida, induzida pelo Estado no indivíduo.
(HAROCHE, 1992, p. 26).

Haroche (1992) mostra que a forma-sujeito
religioso, característica da Idade Média, representou uma
forma-sujeito diferente da moderna forma-sujeito jurídico.
Devido as transformações das relações sociais, o sujeito
teve que se tornar seu próprio proprietário, dando
surgimento ao sujeito-de-direito com sua vontade e
responsabilidade.
A subordinação explícita do homem ao discurso
religioso dá lugar à subordinação menos explícita do homem
às leis – com seus direitos e deveres. A submissão a Deus
dá lugar à submissão ao Estado e às Leis. Esta submissão
é menos visível porque preserva a idéia de autonomia, de
liberdade individual, de não-determinação do sujeito.

Esse processo de tudo registrar não era feito
apenas através da escrita, mas também pelo desenho e
pintura; conseqüentemente, ocorre a necessidade de mudar
a forma de representação pictórica deste período, de trazer
a racionalidade para os desenhos, ficando mais realistas,
para demonstrar melhor as cenas do cotidiano. Assim, a
arte também deixa de ser usada apenas pela religião, passa
a ser usada para outros fins, tais como casamentos, vida
íntima, contos gerais, árvores genealógicas, ruas, castelos
etc. Dá-se início a uma lenta modificação na forma expressiva
da pintura, como nos afirma Duby, Barthélemy e La Ronciére
(1990).
Com o Renascimento, um dos fatores de mudança
na sociedade europeia foi certamente a abertura dada ao
privado. A aristocracia buscava uma posição de prestígio e
poder, juntamente com o Estado e o Clero, e ganhava
posições sociais e econômicas, por meio de sua prole
(linhagem nobre) e seu poderio (terras e comércio),
garantindo, assim, sua autonomia, mantida no interior da
célula familiar, pela idéia de uma ordenação celestial e pelo

Com isso observa-se que a linguagem
constitui o sujeito, e o sujeito se manifesta
pela linguagem, seja ela verbal ou não verbal,
e através dela podemos observar os fatores
de transformação histórica.

Com isso o sujeito é submetido, às Leis do Estado
e determinado por ele, mas ao mesmo tempo apresenta-se
como livre e responsável. O assujeitamento se faz de modo
que o discurso apareça como instrumento – límpido – do
pensamento e um reflexo – justo – da realidade, fazendo
com que o sujeito seja levado a ocupar seu lugar, a
identificar-se ideologicamente com grupos ou classes de
uma determinada formação social.

casamento cristão. Há união da ordenação do espaço com
o espiritual, a nobreza cristaliza, estrutura grupos,
mantendo-se entre as classes dominantes.
Percebeu-se uma relação de sentidos instaurada
nesse processo discursivo, dando um efeito de antecipação,
isto é, as imagens são produzidas ideologicamente e causam
efeitos no dizer. A imagem de quem diz sobre si mesmo,
sobre o outro, faz sobre si e sobre o outro, e assim por
diante. Todas essas relações são imaginárias, são
formações que funcionam na constituição dos sentidos,
na relação com as formações discursivas e ideológicas no
contexto social da época.
Os afrescos invadiram os pátios internos, salas e
outros compartimentos, justamente por terem motivos e
padrões pictóricos diversificados. Com suas infinitas

As representações pictóricas desse período bem

possibilidades, a pintura se exprime “[...] de maneira mais
ampla nos interiores verdadeiramente abastados onde,

caracterizam o aspecto religioso, apresentando-nos como
a linguagem que constitui o sujeito deixa transparecer a

desde o séc XIV, propagam-se as cenas figuradas.” (LA
RONCIÉRE, 1990, p. 201). Cuja temática eram árvores

injunção ideológica da sociedade. Dentre os séculos que
precederam o Renascimento, as relações de poder entre o

isoladas sobre painéis, partindo depois para jardins com

público e o privado estavam interligadas entre si,
ordenando-se, orientando-se para que o poder fosse
mantido com aqueles que deveriam estar: o clero, o Estado
(Rei) e o chefe da família com sua linhagem construída com
sangue nobre.
23

flores e pássaros, e para os personagens, enfim, reunidos
nas cenas de jogo, caça ou episódios de uma história
cortês. Os motivos pictóricos a partir de então, deixam de
ter temáticas exclusivamente religiosas, para atender a um
público que busca refinamento e alegria no privado.
Juntamente com os relatos escritos, insere-se a
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pintura, com a temática de retratos dos ancestrais e
ascendentes, reforçando o apego à linhagem e a vontade

expressões artísticas, por descrever cenas não ligadas a
essa temática.

de prolongar seus costumes, tais como “[...] as orientações,

Assim, a pintura e a escrita, difundidas no final da

a originalidade, de inspirar-se em seus exemplos, evitando
suas fraquezas.” (LA RONCIÉRE, 1990, p. 261).

Idade Média, ocorreram numa sociedade que tira, aos
poucos, o caráter religioso de seu íntimo e privatiza-se.

Desabrochando na pintura o gosto depurado pelo espírito
linhagista, assim como pelo humanismo. A pintura aparece

Neste caso, a autobiografia liberta o indivíduo, deixa de

com maior brilho, mostrando seus aspectos físicos, para
serem conhecidos, reconhecidos, distinguidos, admirados.

usar autores que estão autorizados, tais como Aristóteles
e Santo Tomás, e inventam um registro da narrativa de si

Nas pinturas focalizam o transcendental: podia-

mesmo, a começar pelo relato na primeira pessoa,
independente do discurso da história e da apologética. O

se abrir os olhos apenas para Deus. No tocante às palavras,
é preciso domá-las, para não falar demais: as palavras

homem descobre-se no centro do universo, exulta-se por
ter recebido de Deus a faculdade de realizar-se em suas

ociosas e o riso precisam ser contidos. Trata-se aqui apenas

virtualidades e suas inclinações, cuja autobiografia

do olhar e das palavras, para ressaltar que esse é um dos
motivos pelo qual a pintura Renascentista não deixou a

proclama a dignidade dos indivíduos.

temática religiosa, e a razão da proliferação de tratados
escritos sobre a pintura.

indivíduos, cuja ação e paixão contribuíram para o destino

No século XIV, grupos de pintores ressuscitam

Nessas idealizações muda-se a forma de pintar:

de uma sociedade. Surge a figura ideal, carregada de
virtudes, aproveitada sabiamente pelo poder político e pelo

preocupa-se em estudar a natureza, os retratos caminham
para um padrão estereotipado, buscando a perfeição e a

magistério espiritual, pois estas se faziam triunfar pelo
simbolismo de um mundo ordenado: hieratismo das

beleza ideal (como na Antiguidade). As imagens deste
período buscam a perfeição, libertam das abstrações,

atitudes, demonstração de gestos, linguagem das insígnias.
Trocam-se os signos monárquicos pelo retrato fiel,

animam os personagens com expressões pessoais, olhares

apreendendo a verdade física, estabelecendo a

vivos, sem posições hieráticas, buscando a semelhança
com o indivíduo, como nos afirma Régnier-Bohler (1990).

conveniência que se prende à função do monarca, e
evidenciando suas atitudes privadas, tais como cabelo

Uma evolução pictórica de longa duração aparece

ruivo, tez colorida ou clara e rubra. Apresentam-se traços
do caráter perseverante, cortês e amável, mostrando sua

em sincronia com as mudanças em outros níveis culturais.
A transformação do sujeito, com sabedoria e poder,

postura, investido de uma missão divina.

convida-o à introspecção, para explorar a própria
consciência. O sujeito se renova por um esforço de si, pela
razão, para busca de sua perfeição, sendo um dos motivos
para florescer a autobiografia, imitando os modelos da
Antiguidade, aparecendo a ilusão de determinação do
sujeito – o eu reivindicando uma identidade, o direito de
ter um segredo, de ter um escrito de sua autonomia, como

“Da Vinci escreve, desenha, analisa, disseca,
critica, sugere, avalia, tendo como objetivo
unir todos esses conhecimentos em seu
produto final: sua obra de arte. Em outras

nos afirma Duby (1990).

palavras, um artista que se assume como
pesquisador e busca obter trabalhos artísticos
e renascentista - é afetada pelas condições históricas, pois
como resultado de suas pesquisas.”
segundo Payer (2004), o sujeito se constitui
A forma-sujeito desses dois períodos – medieval

simultaneamente à linguagem, o que significa que os
sentidos nunca estão soltos, havendo sempre a
interferência da ideologia. Viu-se que há uma íntima relação

A pintura comporta, no entanto, uma parcela de

entre a forma-sujeito e a sociedade no contexto histórico

ambigüidade que se deve às convenções sociais e às

que passa do período medieval para o Renascimento.

intenções do comanditário: utiliza o retrato como
documento para a história da vida privada e fixa, em

A partir do séc XIII desabrocha o individual,
especialmente em relação às atitudes religiosas e nas

público, o homem privado, eternizando uma atitude.
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Um segundo momento do auto-retrato a óleo é a
introdução da paisagem e a aquarela da atmosfera,

para evidenciar os objetos como eles os são. Faz disto seu
grande mote para aproximar o homem e seu corpo da

exprimindo o mistério da natureza. Estuda-se o espaço (a

natureza. Recuperar e estudar antigos métodos de culturas

perspectiva como forma de expressão), e esse novo olhar
do indivíduo, incitando, cada vez mais, a preocupar-se com

antigas faz com que Da Vinci utilize a ciência dos mesmos
em seus desenhos, potencializando suas formas.

a saúde do corpo. Demonstrá-lo saudável é uma forma de
mostrar sua condição sócio-cultural.

Da Vinci escreve, desenha, analisa, disseca, critica,

Duby (1990) conta que houve a preocupação em

sugere, avalia, tendo como objetivo unir todos esses
conhecimentos em seu produto final: sua obra de arte. Em

colocar o corpo no seu devido lugar; um discurso religioso
prega não contra o corpo, mas contra o excesso de atenção

outras palavras, um artista que se assume como
pesquisador e busca obter trabalhos artísticos como

a ele, pois estes excessos desviam-se do essencial, da vida
espiritual. Receitas e tratados sobre a beleza, a virtude do

resultado de suas pesquisas, inserindo-se num período
que busca conhecimento para fazer arte, e ocupa uma

corpo, a saúde mental do indivíduo (homem feliz), são

determinada posição sujeito dentro dessa sociedade

amplamente redigidos neste período. É a harmonia buscada
pela Renascença.

vigente. É interpelado por uma ideologia religiosa
predominante na época, tornando-se sujeito que se

Na Renascença, a representação figurada estava:

submete à linguagem e significa-se, projeta-se de seu lugar
para sua posição no discurso, seja verbal ou não verbal.

[...] fundada na sugestão de uma liberdade de movimento
das figuras no espaço: os gestos, as paredes fictícias, a
profundidade dos planos superpostos, faziam da
perspectiva uma categoria nova das formas simbólicas.

3UMDIÁLOGOENTREARTEECIÊNCIA
Trabalhar a palavra e a imagem traz uma luz para

(DUBY et al, 1990, p. 600).

E na arquitetura renascentista encara o edifício
como a materialização de um sistema aberto de planos e de
linhas, envolvente e envolvido, espaço ideal para a luz
diáfana.
A razão, o método e o estudo das linhas e das
formas fazem emergir um estilo que expõe a nova maneira
do homem ver o mundo, fazendo nascer aos poucos o
naturalismo na pintura, baseado em estudos científicos do
mundo exterior através da perspectiva e da anatomia.
Nesses estudos, o discurso da ciência é o lugar da precisão,
um lugar construído para que o homem seja uma entidade
homogênea, transparente, passível de análise. É uma
posição relativa, imaginária, mas necessária, neste dado
momento, para que o sujeito se inscreva na história, uma
injunção ideológica aos homens do saber.
Nos trabalhos de Da Vinci vê-se essa injunção
ideológica na união da arte com a ciência, cuja produção se
dá neste período de efervescência do conhecimento
produzindo novos padrões de referência para a sociedade.

a compreensão do processo dos trabalhos de Da Vinci,
pois seus códices (tratados escritos) se revestem de
palavras, mas que, geralmente não reinam sozinhas,
dividindo espaço com suas ilustrações, oferecendo um
rigoroso estudo científico que descreve a aparência da
realidade que a palavra imprime. Suas ilustrações são
enriquecidas com textos, tendo como objetivo demonstrar,
no plano bidimensional, o que descrevia verbalmente,
configurando uma forma de relação entre a palavra e a
imagem, quer seja por complementaridade,
informatividade, redundância etc.
Compreende-se que pelos pressupostos teóricos
da semiótica pôde dar conta de seus estudos convergidos
para um propósito comum, que é a pintura executada com
sabedoria. A Semiótica de Peirce tem três grandes ramos,
e a gramática especulativa é a que fornece definições e
classificações gerais de todos e quaisquer tipos de
códigos, linguagens, signos etc, ou seja, de qualquer
espécie.
Peirce partiu da fenomenologia que, como

Em seus estudos busca esta união, trazendo um novo
significado para a pintura de sua época. A matemática, na

Santaella (2001) conceitua, é qualquer coisa que se
apresente à percepção e à mente, e considera a mente

forma de perspectiva para representação do espaço

como o lugar de passagem, que capta este fenômeno. Ao
observar a fenomenologia, Peirce concluiu que há três

pictórico, e o estudo anatômico demonstram preocupação
em representar o corpo e a observação criteriosa da natureza
25
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elas, primeiridade, secundidade, terceridade.
A linguagem visual, objeto de estudo, é
dominantemente enraizada nessa segunda categoria –
secundidade – e, portanto, um sin-signo indicial, dicente
(existência singular, algo que é real, e constata o que é
real pelo interpretante). O sin-signo sugere a idéia de único,
singular, do aqui e o agora, se refere ao fato, a um evento.
Esse signo definiu-se como algo que lhe é próprio,
concreto, físico, palpável, oferece-se à identificação e
reconhecimento.
Nas formas visuais figurativas nos estudos de
Da Vinci, o objeto é representado segundo as leis da
perspectiva, luz e sombra estudadas pelos renascentistas
e dão a ilusão da representação dos objetos da realidade.
Ou seja, desfruta-se da representação real desses objetos
como se fossem vistos de verdade, ao mesmo tempo em
que o sentido que as imagens encerram para o espírito
nos aquece e transporta.

A imagem nesta pesquisa, tem como contexto, o
texto verbal. A palavra e a imagem compartilham o mesmo
espaço, revezam-se, completam-se ou se esclarecem. Esse
diálogo se faz em diferentes instâncias. Figurado na
relação texto e imagem entre redundância e
informatividade, está a relação de complementaridade.
Esta se dá quando a imagem e o texto têm a mesma
importância, isto é, interagem-se. Neste caso, são
potencializados os vários recursos de expressão
semióticos de cada sistema de linguagem e ambos tornamse necessários para se compreender o significado global
da mensagem. O olhar do observador dirige-se, na mesma
medida, de um código para outro.
Da

Vinci

fundamenta-se

na

perspectiva

matemática e no estudo e observação da natureza, vê-se
sua explicação e aplicabilidade, nos Recortes 1 e 2 a
seguir.

Recorte 1 - Códex da Biblioteca do Vaticano, Urbinas Latinus, 1270 (Urb2a, 2b). Compilação
“O que compreende a ciência da pintura:
A ciência da pintura compreende todas as cores das superfícies e as figuras dos corpos que com elas se revestem.
Compreende também sua proximidade e lonjura, segundo as proporções entre as diversas diminuições e as diversas distâncias.
Essa ciência é mãe da perspectiva, isto é, da ciência das linhas da visão, ciência esta que se divide, por sua vez, em três partes.
Destas, a primeira compreende a construção linear dos corpos; a segunda, a diminuição [da intensidade] das cores em relação às
diversas distâncias. Essa primeira, que se refere tão-somente à configuração e aos limites dos corpos, chama-se desenho, isto é, a
representação de quaisquer corpos. Dela nasce outra ciência que compreende as sombras e a luz, ou seja, o claro-escuro, uma
ciência que requer todo um extenso discurso. Convém indicar que a ciência das linhas de visão pariram a ciência da astronomia,
que não é senão pura perspectiva, pois tudo o que nela encontramos são linhas de visão e secções de pirâmides.”2
Fonte: MELZI, 2000, p. 5.

Como se pode ver há uma preocupação de Da

focalizados no texto verbal que Da Vinci levanta, na

Vinci, nos seus textos verbais, de teorizar os elementos
próprios da pintura, ou seja, as propriedades internas,

terminologia semiótica, se aplicam ao quali-signo3 . Da Vinci
levanta, no verbal, os aspectos qualitativos do signo,

aspectos qualitativos sensórios, tais como linhas, formas,

necessários a uma pintura que quer ser cópia do real.

volumes, movimento, dinâmica, superfícies, luzes,
complementaridades e contrastes, texturas, equilíbrio e

Percebeu-se que Da Vinci fez o uso de uma
linguagem de descrição qualitativa e científica inserida em

tensão de massas, luz e sombra. Esses elementos

seus textos, pois conforme expõe Santaella (2001, p. 295)

2

3

A extensão e a profundidade do que Leonardo entende por “ciência da pintura” são demonstradas aqui pela ênfase nas disciplinas de base
que a compõem. Novamente o ponto de articulação é a matemática, que tem na geometria sua aplicação prática. Comentários e tradução
feitos por Carrera, 2000, p.55.
Quando uma qualidade funcionar como signo, será denominada quali-signo. Nessa fase, observamos as mensagens em sim mesmo, vemos
suas qualidades internas, cujas qualidades internas a serem analisadas são os elementos básicos para a construção da linguagem visual, tais
como, linha, cor, forma, textura, volume, movimento etc.
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descrever é:

modo puramente qualitativo e sensível, recuperando por
semelhança, as qualidades físicas e sensíveis daquilo que é

[...] traduzir para a linguagem verbal a apreensão que
temos das qualidades das coisas, ambientes, pessoas e
situações. Essa apreensão se dá por meio dos nossos
sentidos.

descrito, do objeto de descrição.
As palavras recriam os efeitos físicos do objeto
em estudo e, como o foco da pesquisa é a linguagem visual,
analisou-se os aspectos qualitativos do signo, começando

Neste caso, a descrição é um tipo de manifestação
da linguagem verbal que nos aproxima do primeiro modo de

pela perspectiva e, para tal, tomamos o Recorte 2: Estudo
em perspectiva para o plano de fundo de “AAdoração dos

como os objetos se apresentam em nossa consciência, o

Magos”:

Recorte 2 - Estudo em perspectiva para o plano de fundo Adoração dos Magos. C. 1481, Gabineto dei Desegni de
Arte: Livro Leonardo da Vinci, 2001, p. 25.

Fonte: SOUZA, Mini guia de Arte: Livro Leonardo Da Vinci, 2001, p. 25.
Adentrando na relação semântica, palavra e imagem
tomam uma forma de complementaridade: a palavra, no Recorte

como novidades científicas, fazendo uma representação
do espaço pictórico até então nunca explorada. Daí a

1, vem como forma explicativa de seu estudo sobre a
perspectiva, e indica o nível correto de leitura da imagem, mas

importância do desenho em toda sua obra e em todo seu
pensamento, como nos declara Carreira (2000).

ao mesmo tempo trazendo a função de revezamento, como
admite Barthes (1964, apud JOLY, 2004), em que as palavras

Para Da Vinci e outros autores, a representação é
trabalhar o desenho, com perspectiva, matemática e

completam o que a imagem nos mostra, como no Recorte 2.

geometria. A perspectiva foi uma das formas inovadoras

Quando Da Vinci escreve sobre os passos de
como usar a ciência, na construção de um desenho ou tela,
traz sua experiência colateral na questão da visão, não só
através de seus estudos de experimentação, mas através

de representar o espaço, uma produção para configurá-lo
como um fenômeno de ordem cultural e histórica.
As palavras no Recorte 1 denotam essa teoria

da teoria Euclidiana (seções de pirâmides), da visão cônica

demonstrada através de seu desenho no Recorte 2, por
isso é uma questão de complementaridade entre a palavra

das coisas, em que estas por estarem próximas ou distantes,
mudam conforme o ângulo da visão: maiores, quando estão

e a imagem, pois juntas, nos ajudam a compreender a
questão do estudo espacial das formas que o artista tanto

perto do olho; menores, quando estão longe do olho.

estudou em seus tratados, a ciência com o desenho do
“fazer ver”, com “Hostinato rigore”1 .

Da Vinci reafirma esses valores, explorando-os pela
visão, entendida como um mecanismo de revelação, que
entremeia em sua composição, a perspectiva e a matemática,
1

Desta forma, para Da Vinci, a representação se dá
pela perspectiva através do desenho, utilizando

esses

Obstinado rigor. Divisa de Leonardo. Tradução Valéry (1998, p.13).
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métodos científicos em sua pintura, tendo um “[...] cuidado
com que fundava essa exatidão na experimentação direta

Santaella (2004, p. 93), “aos padrões pictóricos que são
utilizados”, em nosso caso, padrões da arte renascentista,

com a natureza.” (BLUNT, 2001, p. 46). Com isso ocorre

com a marca sui-generis de Da Vinci. Tudo aquilo que se

que o artista comprova que por meio destes estudos
rigorosos, que é possível estudos em relação a cores,

repete regularmente nos quadros de Da Vinci, torna-se
reconhecível como sua pintura, fazendo-nos também,

formas, linhas, volume, luz e sombra, profundidade, além
das proporções anatômicas. Da Vinci consegue explicar,

simbolizá-lo como um dos expoentes da arte renascentista.
Estas qualidades descritas em seus tratados, portanto,

em seus escritos, os métodos aplicados em suas pinturas.
Como Da Vinci em seus estudos, aponta aspectos

inserem o autor no discurso da ciência, por estudar e
observar criteriosamente os objetos e figuras, e nos mostra

qualitativos de sua pintura, quer dizer, suas qualidades

que o artista mescla arte e ciência em sua obra.

internas, esta se insere no mundo do quali-signo icônico, “[...]
aquilo que faz dela uma pintura: cores, traços, linhas, volumes,

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

contrastes, texturas etc.” (SANTAELLA, 2004, p. 91).
Mas, ao mesmo tempo em que o signo-pintura
“Adoração dos Magos” mostra suas qualidades de
aparência, também mostra o seu poder de referencialidade

Foi possível observar, neste estudo uma mistura
de história, sociedade, arte, linguagem, ciência e religião. A
arte é uma linguagem inserida na sociedade e caminha com

das imagens, quer dizer, reconhecemos e identificamos a
que ela se refere. E isto nos faz deslizar para o seu lado

a história. Dentro dos processos histórico-sociais os
sujeitos são afetados por uma ideologia que historiciza

indicial. O aspecto indicial de um signo é aquele que “[...] é
capaz de indicar objetos que estão fora dela.” (SANTAELLA,

posições culturalmente elaboradas.

2004, p. 92). No estudo do quadro “Adoração dos Magos”,

predominantemente religiosa e na Renascença surge uma

o aspecto indicial se configura por apontar o acontecimento
que se passa na pintura. As figuras evocam, sinalizam o

arte aberta a possibilidades de exprimir outras formas de
representação, não só mais de cunho religioso. Foi possível

lugar dos objetos, tais como, a construção, o lugar dos
animais, figuras com aspecto de devoção, espanto e agitação.

observar que a linguagem constitui o sujeito, e o sujeito se
manifesta pela linguagem e, através dela, observam-se os

Os traços indicam o gesto do artista. O modo de compor o
quadro traz as marcas de autoria de Da Vinci; as cores e a

fatores de transformação histórica.

luz indicam uma claridade difusa em pleno dia, cujo volume
é trabalhado formalmente nos objetos, nos fazendo
enquadrá-la nos costumes e no período histórico da
Renascença, com seu estudo da natureza (ar e expressão
humana) e composição matemática (perspectiva).
Já os símbolos dizem respeito, como nos declara

A representação pictórica da Idade Média era

Como a linguagem é produção de um sujeito,
considera-se que o sujeito é afetado pelas relações sociais
e, na sua maneira de significar, o sujeito é interpelado pela
ideologia. As relações no período renascentista revelam as
diferentes posições do sujeito: um sujeito submisso e
determinado, ao mesmo tempo político e religioso.
É nesse momento que Da Vinci, entra em questão.
Os diferentes discursos se fazem presentes no artista, que

“Trabalhar a palavra e a imagem traz uma luz
para a compreensão do processo dos trabalhos
de Da Vinci, seus códices (tratados escritos) se
revestem de palavras, mas que, geralmente
não reinam sozinhas, dividem espaço com suas
ilustrações, oferecendo um rigoroso estudo
científico que descreve a aparência da
realidade que a palavra imprime.”

se revela, ao mesmo tempo, submisso ao religioso e
determinado, cuja forma de dizer está presente em seus
tratados e em suas pinturas. O artista escreve, desenha e
pinta – produz seu discurso – sua materialidade simbólica.
Observa-se também que o processo de relação palavra e
imagem foi crucial para o desenvolvimento artístico
científico de Da Vinci, que torna-se autor, responsável pelo
que diz e produz, que busca fazer arte com ciência. Elabora,
por meio de seus códices, a possibilidade de fazer uma
pintura com conhecimento.
Pelos conceitos semióticos, verifica-se que a
linguagem visual e verbal tem uma relação com o objeto ou
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com aquilo a que ela se refere. É um duplo: representa,

descrição científica e as aplica em suas pinturas. O fato da

substitui, ocupa o lugar de um outro que está fora dela. Da
Vinci demonstra verbalmente as qualidades sígnicas da

linguagem visual ser um ícone por excelência, por apresentar
qualidades admiráveis por semelhança, reporta também para

pintura. Desenhar e escrever nos códices eram atividades

seu poder indicativo, pois representa, indica algo que se

complementares. O artista demonstra que é possível basearse em princípios descritivos científicos para aplicá-los na

reconhece e se identifica com o que a imagem se refere.
Verificou-se pelas análises feitas, que a complementaridade

pintura, dando-lhe o poder de referencialidade.

e revezamento do verbal para o visual estão presentes em
seus tratados. Da Vinci fez a união da arte com a ciência.

Sistematiza os aspectos qualitativo-icônicos pela
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RESUMO

A cronologia das teorias do Marketing permite compreender como as linhas teóricas contribuíram para o desenvolvimento
de várias linhas de pensamento e suas contribuições para a formação do conhecimento. Entretanto, observa-se,
freqüentemente, um desconhecimento da existência e conteúdo das principais escolas validadas no passado. Neste
sentido, o principal objetivo deste artigo foi percorrer as principais linhas de pensamentos do marketing e demonstrar
suas contribuições. Com uso da metodologia bibliográfica, foi possível identificar e classificar as escolas em períodos
entre 1900-1910, 1910-1930; 1930-1950; 1950-1970 e 1970 a atualidade, por meio dos principais pensadores. A pesquisa
demonstrou uma forte tendência para a criação de uma nova escola direcionada para marketing emocional e sensorial.
Palavras-chave: Marketing. Teorias de marketing. História do Marketing. Cronologia do marketing. Escola do marketing

ABSTRACT

The chronology of marketing theories provides insight into how the theoretical lines contributed to the development of
various lines of thought and their contributions to the formation of knowledge. However, there is often ignorance of the
existence and of the content of the main schools of thought validated in the past. In this sense, the main objective of
this article was to study the main lines of thought and show their marketing contributions. This article made a research
on the literature to identify and classify the schools of thought in the following periods: 1900-1910; 1910-1930; 19301950; 1950-1970 and 1970 up to now. The conclusions of this research show a strong tendency for a new emerging
school of thought on the emotional marketing.
Keywords: Marketing. Marketing Theory. History of Marketing. Marketing chronology. Schools of marketing.
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relacionados ao comportamento do mercado e às práticas

1 INTRODUÇÃO
Compreender o desenvolvimento do pensamento
do marketing é fundamental e essencial para analisar seu
processo e produção de novos conhecimentos. O processo
histórico pode ser usado como análise comparativa para
identificar as semelhanças e diferenças entre os períodos
(HOLLANDER et al, 2005).
Entretanto, observa-se um desconhecimento da
existência e conteúdo das principais escolas validadas no

comerciais foram explicados e fundamentados por meio da
visão e das teorias macroeconômicas.
Por outro lado, os pressupostos sobre a interação
do mercado, baseados nos processos de distribuição dos
produtos, competição entre mercados, demanda derivada
do comportamento do consumidor, não eram analisados
por meio das teorias econômicas (BARTELS, 1970).
Mediante essa oportunidade, o marketing surge como uma
resposta a um conjunto de práticas que, progressivamente,

passado. Ao repassar, por um instante, pelo processo
evolutivo do marketing, pode-se refletir e compreender suas

por várias razões, opõe-se à vertente econômica

origens, comportamentos e as formas de relacionamento

Este novo contexto, relacionado a novos

com os consumidores e possíveis tendências. Por meio da
cronologia teórica do marketing é possível compreender

questionamentos sobre o mercado, iniciou-se a partir

quais fatores contribuíram para direcionar e constituir os
pensamentos e orientar, cientificamente, os profissionais
na atualidade.
Nesse sentido, o principal objetivo deste artigo é
percorrer o processo evolutivo teórico do marketing, de
forma cronológica, por volta de 1900, quando o marketing
nasceu efetivamente como ciência e finalizar a pesquisa no

(ESPALLARDO; RODRÍGUEZ,2003).

século XIX com o surgimento dos estudos sobre as teorias
relacionadas às funções, consumidores, comportamento
de consumo, produtos e marcas. Essas novas
interpretações do mercado começaram a emergir mediante
o processo de interação dos agentes. É nesse ambiente
que o conceito de “marketing” surge pela primeira vez,
com significado de ideia de venda, e não como atividade
(BARTELS, 1970).

século XXI.
2METODOLOGIA DE PESQUISA
O presente estudo é de cunho exploratório, com o
objetivo de proporcionar uma visão geral do assunto mediante
pesquisas bibliográficas. Desta maneira, o objeto de pesquisa

“Compreender o desenvolvimento do
pensamento do marketing é fundamental e
essencial para analisar seu processo e
produção de novos conhecimentos.”

visou, por meio da pesquisa bibliográfica, à busca de conceitos
essenciais sobre a evolução do marketing.
Para Cervo (2006), a pesquisa bibliográfica procura
explicar um problema a partir de referências teóricas
publicadas em artigos, livros, dissertações e teses. A

Uma das primeiras escolas teóricas do marketing
foi introduzida por Shaw (1912). É definida como

pesquisa bibliográfica busca conhecer e analisar as
contribuições culturais e científicas do passado e do

pensamento funcional e apresenta como foco a necessidade
de analisar, cientificamente, as operações produtivas e as

presente sobre determinado assunto, tema ou problema.

interações das mercadorias, da produção ao consumidor.

3 DA FUNCIONALIDADE À EMOÇÃO: REFLEXÃO
TEÓRICA DO MARKETING

Shaw (1912) não ofereceu uma definição formal do termo
“funcional” e sua pesquisa deixa claro que pensou em
funções como etapas ou tarefas a serem executadas por
alguém no processo de comercialização de mercadorias e
intermediários envolvidos no processo.

3.1. O início: 1900 – 1910

Naquele período, o objeto de

estudo

Como área de pesquisa, o marketing nasceu por

relacionava-se aos produtos “commodity” e à relação entre

volta de 1900 com sua raiz histórica embasada nas teorias
econômicas (GRONHAUG, 2000). Os estudos científicos

produtores e intermediários no processo de produção à
venda. Essa linha de pensamento foi absolutamente
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fundamental para definir e classificar as funções de

é procurada por um consumidor inseguro que pesquisa

marketing para seu estudo e compreensão dos mecanismos
de comercialização (WELD, 1917). Estratificar os processos

por um diferencial nas mercadorias para concluir a compra.
Geralmente, o preço é o fator decisivo. O ponto de

em funções e grau de interação entre os agentes envolvidos
permite analisar o desempenho individual, descrever os

distribuição é mais concentrado por apresentar maior
variedade de produtos e a localização exige do consumidor

problemas e dispor de como as oportunidades ou tarefas

um deslocamento pouco maior.

podem ser tratadas, pois as funções do marketing são
facilmente adaptadas a este tipo de tratamento

A mercadoria de especialidade apresenta alto
valor agregado e forte apelo emocional devido ao vínculo

(FULLBROOK, 1940).
No âmbito relacionado às mercadorias, Copeland

com a marca e sua representatividade. O hábito de compra
é determinado, pois o consumidor reconhece o diferencial.

(1923) analisou o ponto de vista do hábito de compra do

O ponto de distribuição é exclusivo e selecionado. Nesse

consumidor e classificou três classes de mercadorias:
conveniência; “shopping” e especialidade. Como

ambiente de transações de mercadorias, Copeland (1923)
demonstra a importância dos produtos com e sem marca.

mercadoria de conveniência, Copeland (1923) definiu como
sendo artigos de baixo envolvimento emocional, com baixo

Mercadoria sem marca, segundo o autor, pode apresentar
baixo estímulo na demanda de consumo, posicionar-se com

valor agregado, consumo habitual e satisfação imediata. A
distribuição do produto é realizada em alta escala com a

preços baixos e não estimular a divulgação. Como resultado
final, o consumidor a reconhece, mas não apresenta

finalidade de facilitar seu acesso. A mercadoria de shopping

preferência, conforme Quadro 1.

Quadro 1 - Classificação de Mercadorias
Atributos
Consumo
Acessibilidade
Preço
Ponto de Distribuição

Conveniência
Habitual
Fácil
Insignificante
Pulverizado

Shopping
Inseguro
Média
Diferencial
Concentrado

Especialidade
Determinado
Difícil
Elevado
Selecionado

Fonte: Copeland , 1923, p. 287. Adaptado pelo autor.

Quando o produto é identificado pela marca,
gera-se um estímulo e desenvolve-se um comportamento

identificar, qualificar e facilitar a relação com os compradores
(VANDERBLUE, 1921).

de recompra. O consumidor não troca a marca, de maneira
fácil, por reconhecer e preferir o vínculo estabelecido com

Neste processo evolutivo, a partir de 1910,

ela. Neste período, a publicidade e as marcas iniciam um

surgiu a Escola Institucional, que apresentou seu auge
entre as décadas de 50 a 70, com ênfase nos canais de

processo de identificação e padronização da qualidade.

distribuição e influência nas transações comerciais. Esta
teoria gerou novos conceitos relacionados à eliminação de

3.2 DE 1910A1930

sucessivas operações entre fornecedores, baseados em

A partir de 1910-1920, o campo do marketing
expandiu-se de

maneira notória por meio do

desenvolvimento de estudos e interpretações da aplicação
e utilização da publicidade e crédito (BARTELS, 1970).
Esses atributos são essenciais para que a marca
obtenha êxito em suas vendas, uma vez que cria a
identificação e garante aos compradores que não serão
desapontados por uma qualidade incerta (VANDERBLUE,
1921). A publicidade, nesta fase funcionalista, é vista como
uma maneira possível de criar uma grande procura e
aumentar a demanda (WELD, 1917) ou simplesmente

conceitos econômicos. A proposta central centrou-se na
redução de custos no processo, nas funções de produção,
marketing e consumidor.
Como proposto por Bucklin (1965), por meio
do entendimento dos vários tipos de interações entre as
funções de marketing e produção, pode-se determinar o
tipo de estrutura de distribuição que deve ocorrer para
minimizar os custos totais, incluindo os canais
relacionados ao consumidor. Segundo Mallen (1973), a
empresa necessita atentar-se para cinco possibilidades no
momento de análise para incorporar na distribuição dos
produtos: selecionar os targets, definir o mix de
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marketing, verificar os recursos da empresa e a concorrência,

marketing como uma transitoriedade entre as funções.

e realizar a análise externa e da estrutura atual de
distribuição.

Passados dez anos, McCarthy (1960) popularizou o
conceito dos 4 P’s, que foi considerado revolucionário para

3.3 DE 1930 A 1950

a disciplina do marketing e dominou o pensamento, a
pesquisa e a prática de marketing por um longo período.

O período da Escola Institucional sofreu grande
influência durante a recessão, entre os anos 1930-40, período
caracterizado pela depressão da economia, crescimento da

Levitt (1960) introduz o conceito de miopia de marketing,
pois se acreditava que existiria sempre um mercado particular
e inesgotável para os produtos, o que de fato já não se
confirma.
Além da criação do mix de marketing, a

população em subúrbios, ênfase em economizar e reduzir
preços, intervenção do governo com medidas de

segmentação do mercado também foi importante neste

regulamentação dos negócios e severas formas de
competição na distribuição. Esses resultados foram

período, no sentido de alcançar a diferenciação. O sucesso
das atividades de planejamento de marketing requer a

adotados pelos novos conceitos do marketing por meio de
suas técnicas (BARTELS, 1970).

utilização precisa da diferenciação de produtos e
segmentação de mercado como componentes da estratégia

O final de 1940 e começo da década de 50 foram
marcados pela Escola Administrativa, cujo enfoque foi
transmitir os conceitos acadêmicos para o dia-a-dia dos
executivos como respostas gerenciais. Como proposto
por Bartels (1970), neste período, o marketing começou a
analisar e a interpretar conceitos sobre produtos, canais

(SMITH, 1956).
Para a teoria administrativa, a demanda do
consumidor deveria ser convergida para uma variedade de
produtos, estruturados pela diferenciação através da
publicidade e promoção. Segundo Borden (1964), ao
construir o mix de marketing para atender às necessidades

de venda, preços, promoção e pontos de venda. A
pesquisa e os procedimentos metodológicos começaram

da empresa, deve-se atentar para as forças comportamentais
dos consumidores e, em seguida, analisar todos os

a nascer para compreender essa visão a partir do ponto
de vista do consumidor.

recursos disponíveis que possui para atingir seus
resultados.
A segmentação do mercado também foi uma

“Ao repassar, por um instante, pelo processo
evolutivo do marketing, pode-se refletir e
compreender suas origens, comportamentos e
as formas de relacionamento com os
consumidores e possíveis tendências.”

alternativa definida para aperfeiçoar os recursos
relacionados ao posicionamento de produtos e marcas. A
exploração de segmentos de mercado prevê uma maior
maximização ou satisfação do consumidor e tende a
construir uma posição de mercado mais seguro e levar a
uma maior estabilidade (SMITH, 1956).
3.4 DE 1950 A 1970

A grande questão para o gerenciamento do
marketing é compreender o comportamento do consumidor
em resposta aos estímulos a que são submetidos (BORDEN,
1964). Nesse sentido, a discussão sobre o desenvolvimento

A partir da década de 50, o marketing iniciou os
estudos relacionados ao comportamento do consumidor.
Katona (1953) escreveu a respeito das diferenças entre o
comportamento econômico e psicológico, gerando

do mix de marketing e segmentação de mercado aparece
como uma proposta para compreender o comportamento

interesse pelo comportamento do consumidor. Para o autor,

do consumidor e como uma ferramenta em busca da

tendem a crescer com o rendimento e diminuem com o

diferenciação dos produtos e marcas.
Os conceitos de praça e promoção, preço e

fracasso e (iii) são influenciadas pelo desempenho dos
outros membros do grupo de referência.

produto foram apresentados por Borden (1964), o qual

Nessa fase, Keith (1960) analisou a evolução do

enfocava a necessidade de visualizar o processo de
33

(i) aspirações dos consumidores não são estáticas, (ii)

marketing e estabeleceu quatro períodos de revolução. A
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primeira era focada na produção orientada e com ênfase

marketing sob várias perspectivas dentro de outras ciências

para manufatura e produção. A segunda era para as vendas
orientadas e possuía como objeto de estudo, conceitos

e procurar construir um modelo teórico geral, relevante para
esses fenômenos.

relacionados às vendas, pesquisas de mercado e início da
compreensão do comportamento do consumidor. A terceira

Para Howard (1983), o marketing é composto
por conceitos interligados que fornecem informações de

apresenta como foco o marketing orientado, dando-se início

entrada na formulação de planos estratégicos com a

ao desenvolvimento do conceito de marcas, criação do
marketing e definição de processos de transformações das

finalidade de servir o consumidor. Como premissa, Howard
(1983) apresenta o marketing a partir de uma ideia básica:

ideias à venda ao consumidor. A quarta focava o marketing
central, no qual consumidor assume uma função estratégica

as empresas direcionadas para o cliente são mais propensas
a terem sucesso. O autor empregou a aproximação sistêmica

na empresa, ou seja, inicia-se um aprofundamento em
pesquisas dos consumidores, desenvolvimento de

integrando a descrição de conceitos de demanda e oferta,
hierarquia de produtos, estrutura de competitiva e um

técnicas de pesquisas e publicidade.

modelo de decisão do consumidor.
Nesta mesma década de 60, a escola, vinculada
a forças sociais, teve seu foco nas trocas e na relação entre
vendedores e consumidores sob uma perspectiva

“Por meio da cronologia teórica do marketing
é possível compreender quais fatores
contribuíram para direcionar e constituir os
pensamentos e orientar cientificamente os
profissionais na atualidade.”

de

interação em relação às transações de mercado, nas quais
ambos foram considerados importantes para a
compreensão da venda de produtos e serviços.
Alderson e Martin (1965) propuseram “The law
of exchange” para explicar a causa das participações entre
consumidores

e

vendedores

nas

transações

mercadológicas. O consumidor, segundo os autores,
apenas realiza a substituição de um produto por outro ao
A partir do início da década de 60, o marketing
evoluiu para os estudos relacionados à dinâmica
organizacional. Ridgeway (1957), um dos precursores
desse movimento, analisou a relação entre a indústria e o
comércio. Os processos de interatividade relacionados
entre ambos podem contribuir para atender os consumidores

seguir as seguintes regras: supondo que x é um elemento
de classificação A1, e y PE um elemento de classificação
A2, x é mutável por y se, e somente se, estas três condições
prevalecem: x é diferente de y; a força de classificação de
A1 é acrescida pelo decréscimo de x e aumento de y, a força
da classificação de A2 é acrescida pelo aumento de x e
decréscimo de y.

de forma eficiente: a indústria, por meio do desenvolvimento
dos produtos e o comércio, fornecendo as respostas às
adaptações do consumidor.

“O novo século surge com uma nova proposta
baseada na experiência e na sensorialidade
indústrias, assume um papel fundamental no momento de
da marca. O consumidor passa a integrar o
atender o consumidor. O cliente pode ser influenciado pela
consumo de forma ativa e participativa.”
Ridgeway (1957) salienta também como o
comércio, que realiza as vendas dos produtos das

cortesia e personalidade do vendedor; pela atenção

e

eficiência com que é servido, ou pela adequação, limpeza e
aparência do local de venda.
Nessa mesma década, uma segunda linha de
estudos referente ao marketing surgiu em reposta ao meio
ambiente vigente, a Escola Sistêmica. O marketing sistêmico
aborda as teorias anteriores como complementares e não
competitivas (BOULDING, 1956). O essencial é analisar o

Para Bagozzi (1974), a essência do sistema de
troca pode ser definida como um conjunto de atores
sociais e as relações entre si. Os atores sociais podem ser
compostos por vendedores, varejistas, consumidores,
anunciantes, e outras entidades conceituais encontradas

Revista Científica da FAI, Santa Rita do Sapucaí, MG, v. 11, n. 1, p. 30-38, 2011

34

Gestão

no marketing. O autor apresenta as variáveis endógenas

para lidar com questões mais amplas, como parcerias com

e exógenas que afetam o comportamento dos
consumidores e vendedores perante as interações de

outras entidades, fornecedores e distribuidores. Surge,
então, o conceito de “Marketing de Relacionamento” com

trocas. Em suma, o sistema de troca pode ser interpretado
como um processo de relações de causa e efeito que

o objetivo de criar uma forte relação de lealdade com os
consumidores para estabelecer relacionamentos

depende das ações dos atores, assim como fatores
externos (BAGOZZI, 1974).

duradouros e benéficos entre eles.
Essa nova maneira de interagir com o mercado

A partir da década de 70, surgiu a Escola

proporciona às empresas maior nível de competitividade.

Ativista, a qual foi representada pelas correntes de
pesquisa empírica e de pensamento conceitual, relacionadas

Para Jackson (1985), realizar o marketing de relacionamento
de maneira eficiente envolve a realização de um grande

aos assuntos do bem-estar e satisfação do consumidor. A
pesquisa empírica em marketing, na teoria ativista,

número ações, de forma consistente, ao longo do tempo.
Segundo Kotler (1998), a chave para manter o cliente

apresentou três linhas de pesquisa, sendo que a primeira

satisfeito é o marketing de relacionamento, por meio de

focou nas desvantagens dos consumidores, a segunda na
satisfação e descontentamento do consumidor, e a terceira

benefícios proporcionados com a finalidade de criar
vínculos duradouros.

enfatizou a segurança dos produtos e as informações
destinadas ao consumidor.

Neste processo histórico do marketing, entre o

Como proposto por Jacoby e Small (1975), ao

período de 1900 a 1998, pode-se verificar a evolução
constante e rápida desta ciência. O centro das pesquisas

“enganar” o consumidor, o mesmo pode adquirir
impressões errôneas a respeito de um determinado produto

durante este período direcionou-se para os mecanismos
transacionais do produto e para suas relações entre

a partir de diversas fontes de informações, sendo a
publicidade um dos meios. A partir da Escola Ativista, inicia-

vendedores e consumidores. A marca apresenta-se sob um
fundo secundário neste processo evolutivo, focada na sua

se uma preocupação com a comunicação com o consumidor

funcionalidade como mecanismo de identificação e

por meio dos produtos, embalagens e publicidade. Ao
transmitir uma mensagem enganosa, o produto ou serviço

processos.

pode conduzir o cliente ao erro e a experiências
desagradáveis (JACOBY; SMALL, 1975).

seu papel clássico de repassar segurança, cumprindo sua

3.5 DE 1970 A ATUALIDADE

papel holístico (KAPFERER, 1992) no ambiente onde estão
inseridas e, finalmente, ingressam no ambiente sensorial

Paralelo à Escola Ativista, por volta da década
de 70, surgiu o conceito de que o marketing transcenderia
o mero foco no consumidor mediante transações realizadas

A partir do século XXI, as marcas continuam no
função de referência e fator de identificação (KOTLER,
1998). Porém, pretendem ir além deste contexto. Iniciam um

(LINDSTROM, 2007), com a finalidade de desenvolver
vínculos emocionais com os consumidores, conforme
Quadro 2.

Quadro 2 - Conceitos de marcas
NOÇÃO CLÁSSICA
Nome, termo, sinal, símbolo,
design ou combinação dos
mesmos, destinada a identificar
os bens e serviços de um
vendedor ou grupo de
vendedores, assim como a os
diferenciar dos da concorrência.
(KOTLER, 1998)

NOÇÃO HOLÍSTICA
Uma marca não é um produto. É a
essência do produto, o seu
significado e a sua direção, que
define a sua identidade no tempo e
no espaço. (KAPFERER, 1992)

NOÇÃO SENSORIAL
A construção da marca do futuro
passará da abordagem bissensorial
(audição e visão) para uma
abordagem multissensorial. Os
cincos sentidos precisam tornar-se
componentes totalmente integrados
na plataforma de construção das
marcas multissensoriais.
(LINDSTROM, 2007).

Fonte: Elaborado pelo autor.
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comum: utilizam a visão e a audição. Além disso, ignoram o

“Neste sentido, pode atentar para o
desenvolvimento de uma nova escola teórica
do marketing relacionado a sensações e
experiências abrangendo desde aspectos
psicológicos, comportamentais e sensoriais.”

fato de que todo ser humano conta com três outros
sentidos, que podem ser explorados com a finalidade de
criar uma maior amplitude de conexão com os
consumidores.
Diante deste quadro, há um amplo campo de
estudo a ser explorado, tanto no universo teórico quanto
prático, sobre marcas multissensoriais e, mais
especificamente, como criar marcas multissensoriais,
gerando assim uma oportunidade para se pesquisar e avaliar,

Como proposto por Robinette; Brand e Leinz
(2000), ao compreender o papel poderoso que as emoções

de maneira mais profunda, como as marcas podem partir do
contexto bissensorial para multissensorial.

desempenham na definição de valores para os

Proporcionar

ao

consumidor

e

sentir

consumidores, será possível criar vínculos emocionais por
um longo tempo. Lindstrom (2007) reforça como o papel da

intensamente todas as sensações possíveis pode ser uma,
senão a verdadeira, funcionalidade da marca. Tanto em

marca, dentro deste ambiente emocional, é simplesmente o
de criar a adesão social que conecte as pessoas,

suas origens como nos tempos atuais, a marca sempre

identificando seus pontos comuns e, com isso, o mais
importante, gerando um forte sentimento de pertencimento.

assumiu características simbólicas e com capacidade de
produzir sentidos e simulacros da vida cotidiana. No

O marketing emocional propõe ir além de

decorrer da evolução da sociedade de consumo, essas
características foram sendo adaptadas e a marca tornou-

entregar apenas um produto ou um preço justo ao cliente.
A marca assume um direcionamento emocional e experiencial

se responsável por aprimorar as necessidades dos
consumidores.

e torna-se responsável pela criação de sensações aos
consumidores. O principal objetivo do marketing
experiencial é produzir diferentes tipos de experiências
cognitivas ou criativas, afetivas, físicas, sociais e
emocionais através dos cinco sentidos com o intermédio
das marcas.

4 CONCLUSÃO
Ao realizar uma análise histórica da perspectiva
dominante da teoria do marketing desde 1900 até a
atualidade, percebe-se que cada período focou numa área

Desta maneira, no contexto emocional e

específica, de um determinado agente de relacionamento.

sensorial, pode-se verificar que todas as técnicas de

Percebe-se que até 1970 os pensamentos do marketing
foram apoiados em conceitos definidos e integrados para.

comunicação usadas atualmente apresentam algo

em
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RESUMO

O presente artigo aborda a utilização das técnicas de teatro, como ferramenta de treinamento, dos colaboradores no meio
organizacional, para o desenvolvimento humano e profissional. O objetivo é despertar os profissionais de Recursos
Humanos para essa possibilidade, pois o ser humano é muito complexo na sua capacidade de perceber as coisas e a
técnica da representação e da vivência de situações similares às que ocorrem no seu dia-a-dia de trabalho tem se
mostrado eficiente para sensibilizá-los quanto à necessidade de adequação do seu comportamento aos objetivos da
empresa. A metodologia utilizada foi a da pesquisa exploratória, com obtenção de informações por meio de pesquisa
bibliográfica sobre o psicodrama de Moreno, onde tudo começou, o psicodrama e o teatro, o teatro e a organização e o
teatro corporativo. Os achados indicam que o teatro corporativo tem quebrado paradigmas, como técnica de
desenvolvimento de pessoal nas organizações, levando-as a refletir sobre o trabalho que realizam em comparação com
o que poderiam realizar.
Palavras-chave: Teatro. Psicodrama. Recursos Humanos. Treinamento. Desenvolvimento.
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ABSTRACT

This article discusses the use of theater techniques as a tool for training employees in the organizational environment
for the human and professional development. The goal is to awaken the human resources professionals for this possibility.
Human beings are very complex in its ability to perceive things and the technique of representation and experience of
similar situations to those that occur in their day-to-day work has proven effective to sensitize them about the need to
adapt its behavior to the company’s goals. The methodology used was the exploratory research, obtaining information
through research literature on the Moreno’s psychodrama, where it all began: psychodrama and drama, theater and
organization, corporate and theater. The findings indicate that the theater has broken corporate paradigms, such as
technical personnel development in organizations, leading them to reflect on the work they do compared to what we can
achieve.
Keywords: Theatre. Psychodrama. Human Resources. Training. Development.
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que também se envolvem com algumas atividades do RH.

1 INTRODUÇÃO
Até bem pouco tempo, a Administração de
Recursos Humanos caracterizava-se, fundamentalmente,
por ser instrumental e por seu interesse pelo comportamento
dos indivíduos nas organizações. A organização tradicional
das empresas, que vem sendo questionada por autores
que defendem a idéia de que as empresas aprendem por
meio do aprendizado de suas equipes, é um sistema em que
vários setores interagem, que juntos tentam manter a
sustentabilidade organizacional.

Portanto, gerenciar pessoas não é mais tarefa só para o RH
da empresa, mas também para cada Gestor em sua respectiva
área.
Com toda essa reestruturação, a gestão de
pessoas vem sofrendo modificações nos seus processos,
tais como agregar pessoas sempre utilizando método de
recrutamento e seleção, deixar claro para os colaboradores
as descrições dos cargos que ocupam, recompensá-los,
desenvolvê-los, mantê-los treinados dentro das
organizações, acompanhando-os e valorizando-os .

As pessoas que trabalham em uma empresa

No mundo influenciado pela tecnologia, aonde

representam um recurso de grande importância para ela;

as máquinas vêm ocupando o lugar dos homens e o
mercado ficando cada vez mais competitivo, o meio

por isso, a gestão da área de Recursos Humanos (RH) tem
sido, e continuará sendo, uma das ferramentas básicas para
se atingir os objetivos organizacionais de economia,
eficiência e racionalidade, preocupando-se com o
desenvolvimento do homem e da sociedade.
O departamento de RH, quanto ao aspecto
operacional, visava planejar, organizar, dirigir e controlar

organizacional requer, para suas equipes, pessoas capazes
para executar o trabalho, porém o cotidiano vem se tornando
cada vez mais frio e tumultuado.
As empresas contam com pessoal técnico,
inteligente, que domina muito bem as máquinas, porém há
conflitos pessoais, psicológicos e com os colegas.

as funções de procura, desenvolvimento, compensação,

Tensão, trabalho intenso e pressão dão origem a

treinamento, avaliação e utilização da mão de obra, voltadas
para os objetivos econômicos e estratégicos da empresa,

um clima pesado e consequentemente desmotivador. O

cujo foco é uma mão de obra capacitada para o desempenho
de funções pré-estabelecidas.

departamento de RH é responsável por questões que focam
o desenvolvimento humano para atingir as metas e melhorar
o clima organizacional da empresa.

O RH era tradicionalmente estruturado segundo
a tradição da departamentalização funcional que ainda
predomina nas empresas. Essa estrutura produz

“Gerenciar pessoas não é mais tarefa só para
consequências indesejáveis, juntamente com as apontadas
o RH da empresa, mas também para cada
pelos defensores da aprendizagem organizacional, e uma
Gestor em sua respectiva área.”
delas é que os objetivos departamentais tornam se mais
importantes do que os objetivos globais da organização.
Hoje em dia, com as mudanças ocorridas no
mercado, especialmente em função do desenvolvimento
tecnológico e da globalização, esse conceito de RH
tradicional está mudando e transformando-se para um RH
estratégico, no qual se percebe mais a Gestão de Pessoas
agindo de uma forma global na empresa. O objetivo agora

O treinamento é um dos excelentes meios para se
conseguir mudanças comportamentais dos colaboradores,
porém a técnica utilizada conta muito no resultado esperado.
Existem várias metodologias de treinamento: uma delas é
trabalhar com sentimentos e emoções dos colaboradores,

é juntar e não separar; o foco não está mais nas tarefas,
mas sim nos processos, não mais nos meios, mas nos fins

através do teatro coorporativo, tema tratado pela presente
pesquisa.

e nos resultados. Passou-se da organização funcional para

A pesquisa realizada é exploratória, caracterizada

a organização em redes, de equipes voltadas para os
processos.

pela busca de informações a respeito de um tema sobre o
qual se conhece pouco e o método utilizado foi o da

O RH está sendo desempenhado por dois grupos:

pesquisa bibliográfica, embora as obras disponíveis sobre
o assunto sejam escassas.

de um lado, os especialistas em RH e de outro os gerentes
de linha, produção, supervisores, líderes, diretores etc.,
41

O artigo baseia-se na eficácia de se utilizar o teatro
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como ferramenta, para melhorar o desempenho do

compartilha e estimula o protagonista à ação. (AGUIAR,

colaborador diante dos conflitos e resistências do dia-adia no trabalho, visto que o teatro é a arte de representar os

1994).

sentimentos e, quando se trabalha com sentimentos, se
desperta para uma reflexão sobre atitudes, ações e

dramático de Viena, quando Moreno declarou que não

O psicodrama, no decorrer de 1921, foi um teatro

comportamentos.

possuía nenhuma equipe de atores, nem uma peça e que,
neste dia, apresentou-se sozinho, sem nenhuma preparação,

O artigo faz um estudo sobre o uso do teatro como
metodologia de comunicação com os colaboradores,

ante a um público de mais de mil pessoas. Segundo ele, no
palco havia somente uma poltrona de espaldar alto, como

desenvolvendo-os no meio organizacional, trabalhando
comportamentos, sentimentos e atitudes dos

o trono de um rei e, no assento, uma coroa dourada. Surgiu
com o intento de tratar e curar o público de uma

colaboradores.

enfermidade, uma síndrome cultural e patológica que os

O objetivo é defender o uso do teatro como método
de sensibilização e transmissão de conhecimentos

participantes compartilhavam no momento (Viena
encontrava-se em pós-guerra, não havia governo e a

organizacionais aos colaboradores das empresas,

Áustria estava inquieta, em busca de uma nova alma).
Mas, psicodramaticamente, segundo Moreno, ele

mostrando como o teatro coorporativo pode melhorar o
ambiente organizacional e diminuir os conflitos internos e

possuía um elenco e uma obra, uma vez que o público era

comportamentais, dentro do meio organizacional, utilizando
a modalidade de teatro espontâneo, que trabalha

seu elenco e a obra era retratada pela trama demonstrada
pelos acontecimentos históricos, no qual cada um

diretamente com emoções e histórias reais de conflitos e
alegrias, dentro do meio organizacional.

representava seu papel real.
Cada representante de um papel foi, então,

O documento compõe-se dos seguintes tópicos

convidado para subir ao palco e encenar o papel de um rei,

no corpo do texto: psicodrama, que trata da história do
psicodrama; o psicodrama e o teatro, que trata a semelhança

sem preparação e diante de um público desprevenido, que
funcionava como jurado. Mas, neste primeiro momento,

entre eles; teatro educacional, que trata de como é a

nada se passou. Ninguém foi achado digno de ser rei e o

influência do teatro na educação das pessoas; RH, que
trata da transição de recursos humanos para gestão de

mundo permaneceu sem líder. Apesar do aparente fracasso
desta primeira representação, este foi o marco do

pessoas; teatro coorporativo, que trata da sua história e
do desenvolvimento humano organizacional; e as

nascimento de uma nova modalidade de expressão que
trabalha e mexe com a purificação espiritural e emocional

considerações finais.

que, instrumentada pelo exercício da espontaneidade e
sustentada na teoria dos papéis, viria a se constituir o

2 PSICODRAMA

método psicodramático de abordagem dos conflitos
interpessoais, cujo âmbito natural é o grupo.

Foi criado por Jacob Levy Moreno, um psiquiatra
romeno que viveu na Áustria e nos Estados Unidos. A
ideia do psicodrama veio de uma de suas experiências,
quando ainda era criança: o mesmo organizou junto a outras
crianças uma brincadeira no porão da sua casa, empilhando
cadeiras sobre uma mesa, até o teto, para brincar de ser
Deus. Seus amigos faziam o papel de anjos e incentivavam
para que ele voasse até o chão, ação dramática assumida
pelo pequeno protagonista embalado pelos sonhos de ser
Deus. O resultado imediato foi uma fratura no braço
esquerdo. Essa experiência psicodramática é sentida pelo

O homem que não encontrou sua liberdade,
subordinando-se, imponente e inerte, as forças externas
que o determinam, é o homem amarrado, travado,
repetitivo: não espontâneo. Por outro lado, a perda da
dimensão coletiva, tanto quanto a cegueira para sua
inserção cósmica, pode acarretar-lhe equivalentes
prejuízos, eventualmente observáveis num
individualismo exacerbado, quiçá no assim chamado de
espontaneismo (o que significa: não espontâneo).
(MORENO, 1999).

autor como uma cena precursora da criação do Psicodrama

Moreno foi capaz de dar a improvisação dramática
ao contexto, pois, ao ocorrer uma identificação do

de Moreno. Ao mesmo tempo em que Moreno dirige a cena,
transforma se em autor e ator do drama e seu público

espectador com os atores, ocorre, como se poderia dizer,
uma purificação e, também, certa conscientização. Para que
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ocorra esta purificação, tem que existir uma espontaneidade

psicodrama oferecer o palco para as pessoas comuns (que

e criatividade, pois do contrário é uma mera repetição que
não trará nada de novo nem aos protagonistas nem ao

não são atores profissionais) é generosidade moreniana,
que valoriza a estética e a construção da arte. Toda essa

público. É na criação espontânea que se consegue o vínculo
do homem com o mundo e sua liberdade.

estrutura é orientada pela emoção, pelo grupo e pela cocriação, pois busca promover estados espontâneos,

O psicodrama é um método de ação profundo e

discriminar e integrar, com certa harmonia, o individual
com o coletivo, o mundo interno com a realidade

transformador, que trabalha tanto as relações interpessoais
como as ideologias particulares e coletivas que as

compartilhada.

sustentam. Sua aplicação é uma das mais eficientes e
criativas nos campos da saúde, da educação, das

Conforme relatou Moreno (1999), em uma das suas
experiências com uma atriz, que se envolveu com seu

organizações e dos projetos sociais.

expectador, e que no dia a dia havia um conflito entre o
casal. Quando o casal aceitou a proposta de Moreno, de
contracenar as coisas do cotidiano, ambos passaram a

“Deixar claro para os colaboradores as descrições dos cargos que ocupam, recompensálos, desenvolvê-los, mantê-los treinados dentro das organizações, acompanhando-os e valorizando-os.”

enxergar a vida de uma forma engraçada e conseguiram
resolver seus problemas e suas crises interiores.
No teatro espontâneo, o método de ação encena
histórias, encarna personagens internos ou míticos,
desenvolve enredos, cria realidades suplementares. O teatro
espontâneo é representando por lembranças do passado,
situações vividas de maneira incompleta, conflitos, sonhos,
e até formas de lidar adequadamente com acontecimentos
futuros. Ficam evidentes modos singulares de ser, sentidos

3 PSICODRAMA E O TEATRO

sociais e culturais do vivido, que podem ser transformados.

Jacob Levy Moreno, psiquiatra, conhecido como

Os termos protagonista, solilóquio, cena, cenário, diretor,
papel mostram não só a origem teatral do Psicodrama, como

pai do teatro Espontâneo, gênero no qual os participantes
amadores improvisavam acontecimentos do dia-a-dia,

também a permanência intrínseca da possibilidade
revolucionária e popular das artes cênicas no centro da

partindo do principio do psicodrama como ferramenta
terapêutica nas clínicas, vai além utilizando o psicodrama

intervenção psicodramática, com a diferença que no

com foco no teatro, tendo como núcleo a investigação da
espontaneidade.

Psicodrama o resultado estético pode ser bom, mas não
deve orientar o processo, como acontece no teatro
convencional.

Moreno utiliza experiências vividas no âmbito

No teatro espontâneo, o diretor psicodramático é

familiar, onde os autores são os próprios viventes da
história, que vão interpretar seus próprios medos e

o que mais se arrisca, o foco da atenção está sobre ele,

angústias, seus próprios papéis; sendo assim, transforma

espera-se algo qualquer dele. Neste primeiro momento, a
espontaneidade/criatividade do diretor encontra seu maior

tudo no teatro da improvisação, libera a aparência dos fatos,
o que representa a liberação da vida, conforme o contexto

espaço de desafio. O ritmo, a estética, a linha condutora
advirá desta mesma espontaneidade criativa. Para saber

que Moreno deixa transparecer nas suas observações.

enxergar e ouvir o grupo, o diretor precisa estar aberto,

Com o Teatro Espontâneo, Moreno percebeu que
através da representação os indivíduos tomavam

disponível, sem armaduras ou defesas prévias. E é
exatamente isto que o trabalho com o teatro espontâneo

consciência de seus conflitos psicológicos, reconhecendoos e criando novas possibilidades para lidar com suas

ajuda a desenvolver.

dificuldades e situações conflituosas. Nasce, assim, o teatro
terapêutico.

gira a direção. Como não há compromisso terapêutico, a

É olhando para o teatro tradicional de sua época
que Moreno pinça o teatro da espontaneidade. O fato do
43

O foco estético no teatro espontâneo é o eixo onde
platéia permanece enquanto se encontra motivada,
interessada. Outro aspecto importante e curioso é que o
público se apropria de partes ou trechos do

acontecido.
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No compartilhamento é que se percebe que, da obra

A forma de trabalhar com sentimentos e emoções

realizada, cada pessoa, cada parte da platéia, pinçou,
apropriou-se de algo diferente.

no meio pedagógico deve ser encarada com estilo
espontâneo, quando os próprios alunos têm a chance de

Para o diretor é necessário não ter uma postura

criar, interpretar e inovar, usando a espontaneidade, fazendo
aqui um paralelo com a linha de raciocínio do psicodrama

autoral porque quem dá (ou não) sentido ao acontecido é o
público. Como o diretor do teatro espontâneo trabalha fora
da medicina/psicologia, apresenta-se sem este aval e fica
totalmente entregue ao que consegue construir junto com
o grupo. Daí porque para se fazer teatro espontâneo está
implícito que o grupo é construtor e senhor do seu caminho.
Cabe ao diretor dar forma esteticamente resolvida. O teatro
espontâneo é uma ferramenta que pode ser chamada de
socio-psicodrama.
4 TEATRO E EDUCAÇÃO
O teatro na educação, ou teatro educativo,
consiste em trazer para a sala de aula as técnicas do teatro
e aplicá-las na comunicação do conhecimento. As
possibilidades do teatro como um instrumento pedagógico
trazem outra visão para o mundo educacional.
Tudo que é colocado para o aprendizado como
imposição, obrigação, regra, é até aceito pelos educandos,
porém não assimilam nem levam como base de educação
para a vida.
Eu fazia esforços enormes para tentar explicar-lhes o
conteúdo das peças, mas era inútil, no fim dos ensaios,
eles estavam representando maravilhosamente bem e
muito animados com o trabalho, no entanto o conteúdo
da peça era confuso e obscuro. (DOMINGUEZ, 1978,
p. 18).

Conforme relatado, a forma de imposição de regras

de Moreno, que visa à espontaneidade para a expressão
dos sentimentos e para interpretar a vida do cotidiano.
Essa nova função, por assim dizer, que o professor
assume nesses casos, torna a sua atuação mais efetiva e
ao mesmo tempo mais delicada. Como o professor pode
passar a observar a situação grupal mais distancialmente,
pode perceber uma serie de situações que são de muito
difícil percepção, quando se vê envolvido em situações
como: ensinar a matéria e/ou manter a disciplina.
Disciplina é uma função de motivação. Um grupo
motivado de forma correta trabalha mais eficientemente,
do que um grupo que esta trabalhando numa idéia de
impostos pelo professor ou pela instituição. Ninguém
é mais capaz de motivar o grupo do que o próprio
grupo. Ele e exatamente ele conhece suas necessidade.
(DOMINGUEZ, 1978, p. 21).

Com isso, os alunos têm a chance de se
expressar, passar através dos sentimentos, nas
representações, a arte até mesmo da própria vida. No caso
de um aluno procedente de um bairro da cidade em que a
insegurança for maior, onde, supostamente, ele já viu uma
arma, ou já pegou em uma arma, sugere-se dar-lhe o papel
de um policial. Nesta mesma linha, perguntar quem entre
eles conhece alguém viciado em drogas, sabe dos efeitos
de drogas, ou pode enumerar variedades de drogas, e
dar-lhe o papel de um assistente social na peça, ou de um
personagem que procura salvar viciados, ou ainda o papel
dramático de um viciado que deseja recuperar-se, mas é
ameaçado por traficantes etc.

não resolve quando se lida com seres humanos, pois
envolvem sentimentos e emoções.

“O teatro é a arte de representar os sentimentos e, quando se trabalha com sentimentos, se desperta para uma reflexão sobre atitudes, ações e comportamentos.”

Não discuto que o nível de qualidade de trabalho de um
professor esta ligado ao seu nível de motivação pessoal,
mas o que questiono é a atuação de um professor que,
desconhecendo o seu próprio mundo interior, usa uma
posição de induzir, seja lá quem for a participar de um
trabalho que tem por objetivo, consciente ou
inconsciente, satisfazer suas necessidades. Tendo isso
em vista, mudei o método: em vez dar aos alunos uma
peça pronta de teatro e tentar convencê-los de que a
peça era interessante, achei que podia estimular o grupo
a escolher seu próprio tema e desenvolvê-los de forma

mal nos estudos, têm um surpreendente conhecimento do
mundo que os cerca e o teatro pode lhes dar a oportunidade

teatral. (DOMINGUEZ, 1978, p. 19).

de expressar suas ideias sociais e seus sentimentos. Em

Alunos dessas áreas, e que frequentemente vão
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contra partida, o teatro poderá lhes passar lições morais e

potencial em termos educacionais e humanos, em geral, é

inspirar confiança em melhorar sua própria condição social.
Esteja o aluno como espectador ou como figurante,

expressamente ignorada no sistema escolar e o resultado é
uma situação estática, em que o grupo de alunos depende

o teatro é um poderoso meio para gravar na sua memória
um determinado tema, ou para levá-lo, por meio de um

da sabedoria do professor para transmitir o ensinamento e,
por sua vez, o grupo de professores tem domínio sobre o

impacto emocional, a refletir sobre determinada questão

grupo de alunos. Os professores utilizam essa forma de
resolver os conflitos entre eles através do teatro, para

moral ou um conhecimento novo. Esta é, portanto, uma
questão concordante, ponto do qual se pode partir para

agilizar o processo pedagógico.

examinar os aspectos práticos de sua utilização pelo
Pedagogo.

Os professores têm que estar preparados para
assumir o papel de educador e diretor de teatro; em primeiro

O enfoque aqui adotado não é o da preocupação

lugar precisam amar e entender o teatro, estar totalmente
envolvidos com o tema a ser estudado, para transmitir aos

com crianças que têm problemas de aprendizagem, mas
com o comportamento social e moral do jovem

seus alunos o testemunho e missão de trabalhar com a

psicologicamente normal, não apenas apto, mas também
desejoso de um aprendizado de valores, de aspectos

arte. Os educadores devem estar envolvidos e amar o
trabalho de educador e a arte, a partir do que pode resultar

psicológicos do comportamento, de opções vocacionais,

grandes atores e educadores.

de boas-maneiras e etiqueta para bem relacionar-se com
pessoas.

5 RECURSOS HUMANOS

O sistema de aprendizado que se refere a padrões de
comportamentos sociais (é que nos chamamos, aqui de
sistema não intelectual de aprendizado) é,
frequentemente, mais importante na vida do individuo,
e ainda mais em relação à construção e manutenção dos
padrões de comportamento social do que o sistema
intelectual de aprendizado. (DOMINGUEZ, 1978, p.
34).

Antigamente, a velocidade de transformação era
baixa, os paradigmas quase imutáveis, pois ninguém os
questionava. Porém, o que caracteriza o momento atual
histórico é uma altíssima e crescente velocidade de
transformação, que faz com que se esteja aberto e flexível
para questionar e mudar os paradigmas, para sobreviver
em um mundo de transformações. O paradigma denominado

Os coordenadores e professores devem lembrarse da espontaneidade como caminho para o processo
educativo, sendo mais eficaz para o mesmo. Quando as
pessoas se tornam livres para expressar seus sentimentos
e o outro não estiver preparado para tal, pode então dai
gerar os conflitos, que nada mais são do que a expressão
de idéias contrárias aos indivíduos no espaço físico.
Apesar de os conflitos de classe serem frequentemente
encarados como indesejáveis, eles normalmente indicam
as frustrações e os desejos do grupo, incapaz de
verbalizar suas emoções e expectativas como grupo.
Conflito é a linguagem pela qual o grupo expressa seus
sentimentos sobre
determinada situação.

mecanicista é uma visão decadente, mas infelizmente ainda
usado em muitas organizações.
O paradigma mecanicista era uma visão na qual as
pessoas eram encaradas e consideradas como máquinas,
no qual o ser humano tinha que realizar tarefas conforme
estabelecido pela gerência, sem questionar. Tudo era
realizado de forma funcional. Só o topo da empresa poderia
conhecer as suas metas e estratégias, e Recursos Humanos
era apenas folha de pagamento, conforme relatam Sovienski
e Stigar (2008).
Porém, o paradigma holístico já vem com outra
visão: vê a empresa como um sistema dinâmico e orgânico,
onde as pessoas-chave participam e conhecem as
estratégias da empresa, a descentralização de poderes e

(DOMINGUEZ, 1978, p.52).

um bom espírito de equipe, para toda a organização
No sistema escolar, os educadores devem estar
muito bem preparados para enfrentar os dois grupos

funcionar bem. É possível resumir o mecanicista (ser

diferentes. As escolas são organizações e o professor está
implicitamente representando a organização na sala de aula.

vontades próprias, incluindo vontade, desejos, sentimentos

A situação de conflito intergrupal, que tem um

relacionamentos compõem a cultura da organização.
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enorme

humano igual a máquina) e o holístico (ser humano com
etc.). Na empresa, os níveis de identidade mais
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A Administração Holística tem como base que a

A proposta do Teatro Coorporativo vem quebrar

empresa não pode mais ser vista como um conjunto de
departamentos (departamentalização) que executam ativi-

todas as formas de paradigma, facilitando e inovando o
método tradicional de treinamento nas organizações.

dades isoladas, mas sim como em conjunto único, um sistema aberto em contínua interação.
6 TEATRO COORPORATIVO
O desenvolvimento dos profissionais é fator
indispensável para o crescimento e, consequentemente, a
sobrevivência de uma empresa, diante das inovações que
surgem no mercado, aumentando a presença de
concorrentes. Diante desse fato, as organizações
necessitam, constantemente, estimular os profissionais a
trabalhar novas competências, tanto no âmbito técnico
como comportamental.
Atualmente, é mais do que comum encontrar nas
empresas espaços reservados e devidamente adequados

A dramatização é um excelente veículo de aprendizagem
e de mudanças de comportamento, pois propõe
situações em que as pessoas possam identificar-se com
os personagens e ações, facilitando a sensibilização dos
funcionários para a reflexão e solução de problemas,
promovendo aprimoramento da qualidade de
seusprodutos e serviços. (FERNANDES, 2002, p. 1).

Quando o funcionário em pleno treinamento
teatral encena o cotidiano do seu colega de trabalho, ele
vive a situação do outro, fazendo-o refletir e até melhorar o
seu comportamento em relação ao mesmo.
O teatro na Antiguidade tinha função educadora: a
transmissão do conhecimento baseado na fé. Após esse

para a realização de treinamentos convencionais, quando

período, passou a ser predominantemente uma forma de
divertimento e lazer. Hoje, além dessas funções, tornou-se

facilitadores repassam informações valiosas para um
determinado público-alvo da empresa. Mas o processo de

também uma opção para difusão de conhecimentos científicos,
quando aplicado em treinamentos e na educação, e também

aprendizagem dos adultos não pode ser igualado às
metodologias tradicionais aplicadas nas instituições de

um método para se conhecer o ser humano, considerando-se

ensino, em que os professores ficam diante dos alunos e
repassam conhecimento, de forma impositiva ou,
simplesmente, de forma expositiva.
Na fase adulta, as pessoas já trazem consigo uma
bagagem de crenças, valores e paradigmas, que em
determinadas situações podem levar o indivíduo a resistir
a certos processos de mudança que lhes são apresentados.
Vive-se uma época na qual os aspectos profissionais estão
voltados para a busca de crescentes níveis de qualidade,
produtividade, ampliação de mercados, competitividade.
As empresas, de quaisquer segmentos, têm que investir
em uma nova mentalidade, em que seus profissionais sejam
qualificados, valorizados e estejam sempre em constante
atualização.

“Quando o funcionário em pleno treinamento
teatral encena o cotidiano do seu colega de
trabalho, ele vive a situação do outro, fazendo-o refletir e até melhorar o seu comportamento em relação ao mesmo.”

as técnicas do Psicodrama, por exemplo, nas quais se simulam
situações em que se observa a atitude e o comportamento do
indivíduo, presumindo-se, assim, como será sua atitude no
futuro, perante situações semelhantes.
O teatro coorporativo é uma ferramenta reflexiva de
treinamento, pois encena as verdades do cotidiano, seja do
colega de trabalho ou da própria vida do funcionário.
Uma outra maneira de se trabalhar é fazer a platéia Ver/
Refletir uma cena para, em seguida, através de um
processo interativo, estimular o funcionário para Viver
a situação (muitas vezes inconscientemente produzida
por ele no dia-a-dia de seu trabalho). Ele, agora, passa
de espectador à protagonista da ação dramática, de objeto
a sujeito, de observador a agente. Assim, ao viver a
história do outro (por exemplo, de atendente a cliente),
ele tem uma nova ótica do processo, das tessituras do
mercado, uma visão mais ampla da cadeia das relações e
da emergência do outro. O Teatro, dessa maneira,
permite uma expansão de seus atributos, abrindo portas
para Diagnósticos na Empresa, Seleção/Recrutamento,
Avaliação Psicológica e Treinamento. A trilogia VER/
DEBATER/VIVER estabelece uma dinâmica rica,
concreta, viva e de mudanças imediatas.
(FERNANDES, 2002, p. 1).

Trabalhando com o teatro, como forma de treinamento no meio
organizacional, trabalha-se com os sentimentos e
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Gestão

“O ser humano é dotado de complexidades e
trabalhá-las exige que se tenha qualificação,
dom e ajuda das ferramentas pertinentes
para o desenvolvimento humano
organizacional”

Em todos os casos, é interessante perceber como ocorre
essa aprendizagem: situações imaginárias causam
reflexões internas que proporcionam autoconhecimento
e, consequentemente, promovem uma avaliação mais
consciente que gera ações mais lúcidas, precisas e
produtivas.(CUNHA, 2000).

Assim, quando termina o treinamento, as pessoas
que participaram passam a enxergar as situações e
acontecimentos de forma diferente, pois viveram e
presenciaram antes os fatos, e ficaram sensibilizadas com

o falar das pessoas. Falar de um treinamento tradicional
pode até, num primeiro momento, fazer refletir, porém logo

os acontecimentos vivenciados, por meio do treinamento

cai no esquecimento; quando o funcionário vive a
experiência do treinamento é diferente, pois ele não escuta,

Weiner (1998 apud CUNHA, 2000) sintetizou
sabiamente a essência do novo conceito de treinamento

ele vivencia, trazendo assim à tona todos os seus

para a nova era:

sentimentos e emoções. Com isso podemos dizer que,
antigamente, as empresas patrocinavam as peças de teatro,
e o que se observa é que o teatro, hoje, ajuda a patrocinar
o desenvolvimento humano organizacional.
No meio organizacional existem máquinas,
infraestrutura e pessoas, porém tudo pode existir, mas, se
faltar pessoas, não se completa o elo do processo

coorporativo teatral.

A ideia de treinamento é algo que rapidamente será
desprovido de sofisticação. A verdade é que podemos
aprender melhor através do entretenimento. E isso faz
o aprendizado muito mais poderoso, gostoso, útil e
aplicável. Todo treinamento deverá vir pela via da
educação e toda educação deverá ser entretenimento.

produtivo. O ser humano é dotado de complexidades e
trabalhá-las exige que se tenha qualificação, dom e ajuda

O teatro como treinamento corporativo compõe o
meio organizacional e o meio compõe o teatro.

das ferramentas pertinentes para o desenvolvimento
humano organizacional.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Segundo Fernandes (2002):
Este artigo pretende mostrar que o teatro
Charles Chaplin diria: ‘Mais do que máquinas, somos
humanos’, e é na esteira desta humanização que o Teatro
Empresarial pretende caminhar, levando a mudança de
postura individual, grupal e empresarial.

coorporativo vem quebrando os paradigmas sobre a
maneira tradicional de se administrar os talentos e,
consequentemente, a maneira de enxergar o treinamento
de pessoas no meio organizacional. Essa forma de trabalhar
com os sentimentos e emoções já existe há muito tempo,

O teatro, no meio organizacional, trabalha tanto
as emoções como permite a linguagem corporal, pois em
certas situações as expressões corporais revelam o que as
palavras poderiam revelar. Som, iluminação do local e
estrutura também ajudam muito no trabalho com
sentimentos e emoções dos expectadores. Então, tanto os
próprios funcionários, vivendo o personagem um do outro,
quanto os atores externos, apresentando a peça no meio
organizacional, vão além de uma simples apresentação, pois
trabalham e mexem com os sentimentos das pessoas,
fazendo-as parar e refletir acerca de seu comportamento
perante os colegas e a sua postura profissional frente aos
processos e procedimentos a serem cumpridos.
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mas evidenciou-se quando Moreno, em uma das suas
experiências lúdicas, percebeu que podia trabalhar e
interagir com as pessoas, usando os sentimentos, emoções
e ações para descobrir o que era necessário fazer, para
melhorar o comportamento humano. O psicodrama vem
como forte aliado nessa descoberta, que se perpetuou, ao
passar pelo meio educacional, enfrentou barreiras e
resistências, até chegar ao meio organizacional.
Quando as pessoas se deparam com situações
nas quais o viver faz parte do sentir e vice e versa,
descobrem que não basta falar, ler, mas devem viver os
fatos para ativar a reflexão com vistas à mudança
comportamental.
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O teatro espontâneo, como técnica de

treinamentos de qualquer espécie, pois a pessoa se desligará

desenvolvimento nas organizações, desperta a sensibilidade
das pessoas, a cooperação e o corporativismo, o entusiasmo,

ou será desligada do meio coorporativo onde se encontra.
Mas, a vivência teatral no meio corporativo, como

a motivação para fazer o certo, na hora certa, no lugar certo.
Ele consegue despertar a reflexão das pessoas, para descobrir

treinamento, transforma o ambiente, influenciado pela
mudança no comportamento e atitudes das pessoas.

se o trabalho que realizam é o que queriam realizar, pois
acontece de descobrir que estão na profissão errada e partem

O despertar dos sentimentos nas pessoas as

para uma mudança de vida profissional e comportamental.

fazem refletir sobre a vida e fazer um retrospectiva dos
acontecimentos anteriores, mudando o comportamento

No treinamento teatral corporativo pode acontecer
de não se ter o resultado esperado quando a pessoa já não

posterior às suas ações. A emoção desperta para uma
reação que, sendo trabalhada de forma positiva, contribui

quer mais continuar atuando na empresa. Chegando-se a

para o desenvolvimento humano, pessoal e profissional,

esse ponto, não adianta mais buscar a solução

transformando o meio em que se vive.

em
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RESUMO

A IHC – Interação Humano-Computador abrange inúmeros conhecimentos que concernem ao projeto de interfaces para
sistemas interativos. Tendo isto em vista, este artigo trata da proposta de um framework híbrido, denominado HAFQuad – Hybrid Agile Framework ou Framework Híbrido Ágil, proveniente de uma combinação de conceitos da IHC e
das práticas mais adequadas de metodologias ágeis, tais como: XP, TDD, Lean e Scrum; utilizadas como forma de
nortear a condução e o gerenciamento de um projeto de interfaces de softwares interativos.
Palavras-chave: Interfaces. Metodologias ágeis. Framework. Design. Protótipo.

ABSTRACT

The Human-Computer Interaction (HCI) includes countless knowledge that concern to the project of interactive system
interfaces. This article presents the proposal of a hybrid framework, named HAF-Quad – Hybrid Agile Framework,
coming from a combination of concepts of HCI and best practices of agile methodologies, such as: XP, TDD, Lean and
Scrum; used as a guiding principle of conduction and interfaces design management of interactive software.
Keywords: Interfaces, Agile Methodologies. Framework. Design. Prototype.
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O principal objetivo do design de interfaces é

1 INTRODUÇÃO
1

Este trabalho propõe um framework voltado à
criação de interfaces, chamado HAF-Quad – acrônimo de

sensibilizar os projetistas acerca de questões fundamentais
importantes. O projeto centrado no usuário, a exemplo, é

Hybrid Agile Framework (Framework Híbrido Ágil) e

uma abordagem de design de interfaces em que a análise
das atividades do usuário é primordial para o sucesso do

Quad por se tratar da junção de algumas práticas específicas
das metodologias ágeis XP, TDD, Lean e Scrum –,

projeto como um todo, sendo a prototipagem uma atividade
de suma importância nesse processo.

fundamentado em preceitos teóricos concretos e coerentes,
provindos de princípios destas metodologias ágeis

empíricos dos projetistas para construir interfaces, e há

Uma das características mais fortes dos métodos ágeis
é a forte interação com o cliente. Esta é, também,
uma das características marcantes dos projetos de
usabilidade. (SILVEIRA; BORGES; SILVEIRA,
2009).

também normas para avaliar a consistência e a usabilidade
de interfaces prontas ou prototipadas. A partir disto é

Para se construir uma interface racionalmente é

cabíveis aos conceitos de IHC.
Existe o embasamento em conhecimentos

possível conhecer o nível de qualidade destas.
Neste contexto, o principal objetivo do trabalho é
propor um framework híbrido, proveniente de uma
combinação de conceitos de IHC e práticas das metodologias
ágeis (XP, TDD, Lean e Scrum), como forma de nortear o
desenvolvimento e gerenciamento do projeto das interfaces.

necessário compreendê-la sob o ponto de vista
construcional2. Porém, também é necessário interpretá-la
sob o ponto de vista do usuário, considerando a interação
deste com a interface que está sendo projetada.

na seqüência, uma seção que faz breve abordagem à

Muitas vezes os engenheiros de software não possuem
os conhecimentos necessários para analisarem o sistema
da perspectiva de um projetista de interface, focalizando
“determinada tarefa em certo tipo de ambiente”. (SILVA;

atividade de design de interfaces computacionais centrado

SILVEIRA, 2010).

no usuário; em seguida, na seção III, abordam-se as
metodologias ágeis utilizadas como fundamentação ao

Pode-se afirmar que a natureza do design de

framework; na seção IV, discorre-se a respeito do framework
HAF-Quad; e, por fim, tem-se a conclusão e as referências

interfaces é ser centrado no uso, ou seja, numa abstração
de como e para quê o usuário terá de interagir com o

do trabalho.

sistema, quais operações fundamentais ele irá executar e
de que maneira elas poderão ser mais bem efetuadas com

2 DESIGN CENTRADO NO USUÁRIO

a interface que está sendo projetada. Neste sentido, está

Além desta seção introdutória, o artigo apresenta,

A finalidade de planejar o design das interfaces é

inserida também a relação entre desenvolvedores e
usuário.

projetar algo simples, que ajude o usuário a obter acesso
rápido ao conteúdo de sistemas. Comumente, os usuários
julgam um sistema por sua interface, ao invés de sua
funcionalidade. Interfaces pobres são as principais razões
pelas quais alguns softwares nunca são utilizados.
Usabilidade é à medida que determina que um produto
de software, ao ser utilizado, é capaz de alcançar
objetivos específicos com eficiência e satisfação dentro
de um contexto de uso específico. (INTERNATIONAL
ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION,
1998).
1
2

O caminho mais indicado para o desenvolvimento de
uma interface de qualidade é a interação entre
desenvolvedores e usuários, sendo que estes últimos
devem estar envolvidos e comprometidos com os
resultados. (FERNANDES; RAMOS, 2006).

Desta forma, questões relativas a modelos do
processamento das informações e cognição humana,
provindos da IHC, são incorporadas no design das
interfaces, o que impõe aos desenvolvedores possuir
conhecimentos bem mais abrangentes que programação.

Estrutura básica onde algo é construído ou base para que algo possa ser construído; conjunto de idéias usadas para solucionar algo.
Ato ou efeito de construir.
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Tecnologia

O design de interface tem de basear-se no público-alvo,
nos objetivos do produto e nas principais tarefas. A
interface tem de ir direto ao ponto, ser simples,
previsível e óbvia, transparente para o usuário.

antes de implementar um requisito funcional necessário

(MEMÓRIA, 2005).

testes automatizados, escritos antes da solução sequer
existir. Dessa forma, o TDD presume que as funcionalidades

3 METODOLOGIAS ÁGEIS APLICADAS AO
HAF-QUAD

para satisfazer aquele teste. Com isso, o código evolui aos
poucos, conforme o problema é explorado pelo uso de

sejam desenvolvidas para passar pelos testes que foram
previamente definidos no projeto.
Alguns motivos para a adoção do TDD são:

3.1 XP – EXTREME PROGRAMMING
“A Programação eXtrema (XP) define a
codificação como a principal atividade de um projeto de
software.”(BECK, 2004). É focada na agilidade de equipes
e qualidade de projetos, apoiada em valores como
simplicidade, comunicação, feedback e coragem. Baseada
em comportamentos e atitudes favoráveis com que o projeto
seja executado dentro do prazo e do orçamento, satisfazendo
o cliente e a equipe de desenvolvimento, podendo ser
aplicada em projetos de pequeno e médio porte.

O desenvolvimento parte do princípio dos objetivos,
após isto, é pensado nas possíveis soluções;
o entendimento do sistema pode ser feito a partir da
leitura dos testes;
não é desenvolvido código desnecessário;
não existe código sem teste;
uma vez um teste funcionando, é conhecido que ele irá
funcionar sempre, servindo também, como teste de
regressão;
os testes permitem que seja feito refatoração, pois eles
garantirão que as mudanças não alteram o funcionamento
do sistema (GASPARETO, 2004).

A XP é dinâmica e flexível; porém, é necessária
muita disciplina para usá-la em um projeto. As práticas que

Nesta metodologia, testa-se o código de maneira
unitária, mas a execução de testes tradicionais (testes de
sistema, testes de aceitação, testes de integração, entre

são definidas para uso da XP são:
1) Cliente presente, 2) Metáfora, 3) Jogo de
planejamento, 4) Entregas freqüentes, 5) Testes, 6)
Integração contínua, 7) Projeto simples, 8) Refatoração,
9) Programação Pareada, 10) Propriedade coletiva, 11)
Padrões de codificação e 12) Semana de 40 horas (BECK,
2004).

outros) não é dispensada. O TDD apenas aumenta a
confiabilidade do código, pois quando é realizado um teste
e encontrado um defeito, os desenvolvedores sabem que
um problema necessita ser solucionado.
3.3 LEAN
Lean Thinking, ou simplesmente Lean, é um

“Questões relativas a modelos do
processamento das informações e cognição
humana, provindos da IHC, são incorporadas
no design das interfaces, o que impõe aos
desenvolvedores possuir conhecimentos bem
mais abrangentes que programação.”

conjunto de técnicas e princípios com o objetivo de gerar
produtos através da eliminação do desperdício de tempo e,
para isso, utilizam-se conceitos de linha de produção, onde
todas as funcionalidades são projetadas simultaneamente
e, ao final do projeto, são unidas para formar um produto
completo.
Esta metodologia pode ser vista como uma forma
de organizar os negócios para que toda perda nos

3.2 TDD – TEST DRIVEN DEVELOPMENT
Desenvolvimento Dirigido por Testes ou Test
Driven Development (TDD), é um conjunto de técnicas
associadas a outras metodologias ágeis. Trata-se de uma
abordagem evolutiva, na qual o desenvolvedor prevê testes
51

processos seja eliminada ou, pelo menos, fortemente
reduzida. Para isto, o trabalho é feito de forma a eliminar
ou aperfeiçoar todas as atividades que não agregam valor
ao cliente.
Dentre os conceitos e ferramentas adotados pelo
Lean, estão: Entregas Just In Time, desde o fornecimento
até o cliente; nivelamento das quantidades, ou seja,
produzir sempre todos os produtos, em lotes menores;
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simplesmente a necessidade de muita coordenação.

“É focada na agilidade de equipes e
qualidade de projetos, apoiada em valores
como simplicidade, comunicação, feedback e
coragem.”

(SCHWABER, 2009).

O Scrum não requer ou fornece qualquer técnica
ou método específico para a fase de desenvolvimento, pois
estabelece conjuntos de regras e práticas gerenciais que
devem ser adotadas para o sucesso do projeto. Dentre
suas práticas, estão:

autonomia aos operadores (desenvolvedores) para
melhorar os processos e resolver os problemas;

a)

Product Backlog: é a lista de atividades que serão

padronização de atividades; organização do espaço com
os 5S (SEIRI: organização e descarte; SEITON: arrumação;

desenvolvidas ao longo do projeto, definidas por

SEISO: limpeza; SEIKETSU: padronização e asseio;
SHITSUKE: disciplina.) e garantia da estabilidade do

b) Impediment Backlog: contém todos os itens que

todos os stakeholders em reuniões;
impedem o progresso do projeto e geralmente

processo com TPM (abreviação do inglês para
Manutenção Produtiva Total) e; utilização do kaizen
(eventos localizados para a melhoria contínua) e kaikaku
(melhorias significativas) para a melhoria dos processos
e redução dos defeitos.

estão associados a riscos;
c)

Daily Srcum: reuniões diárias de, no máximo,
quinze minutos, nas quais o time controla o
andamento do projeto;

d) Sprint Burndown: gráfico utilizado pelo time para

O Lean assume sete grandes perdas:

que se possa observar o progresso das Sprints
durante as Daily Meeting;

1. Excesso de produção: produzir mais do que o cliente
necessita ou exige naquele momento;
2. atividades com transporte de materiais;
3. movimentação de pessoas;
4. tempo em espera/ocioso: ocasionado por materiais,
pessoas, equipamentos ou informações que não estão
prontos;
5. processos desnecessários: não agregam valor, do
ponto de vista do cliente, como por exemplo, múltiplas
alterações no código;
6. excesso de estoque;
7. defeitos gerados por processos que contém erros e
levam a retrabalho. (FERNANDES, 2006).

3.4 SCRUM

e)
f)

nas pessoas. É indicado para ambientes onde os requisitos
surgem e mudam rapidamente. Também é considerado um

Sprint

Planning

Meeting:

reunião

de

planejamento, que ocorre antes de cada Sprint
começar, quando o time de desenvolvedores tem
contato com o Product Owner (cliente) para
priorizar o trabalho que precisa ser feito,
selecionar e estimar as tarefas que podem ser
realizadas dentro da Sprint;
g) Sprint Backlog: volume de atividades para cada
Sprint do projeto;
h) Sprint Review: reunião na qual o time demonstra
o produto gerado na Sprint e valida se o objetivo
foi atingido;

Scrum é uma metodologia ágil que tem como
objetivo definir um processo para projeto que seja focado

Sprint: iterações de tempo em que um determinado
product backlog tem de ser desenvolvido;

i)

Sprint Retrospective: reunião de lições aprendidas
na qual se avalia o processo/time e/ou produto
para a próxima Sprint.

método específico de gerenciamento de processo de
desenvolvimento de software.
O tamanho para um Time é de 5 a 9 pessoas; pois
quando há menos do que cinco membros num Time, há
menor interação e, como resultado, há menor ganho de
produtividade. Mais do que isso, o Time poderá
encontrar limitações de conhecimento durante partes
da Sprint e não ser capaz de entregar uma parte pronta
do produto. Se há mais do que nove membros, há

Scrum assume os seguintes papéis e
responsabilidades durante um processo

de

“Lean, é um conjunto de técnicas e princípios
com o objetivo de gerar produtos através da
eliminação do desperdício de tempo.”
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desenvolvimento:
a)

Quadro 1 - Práticas das metodologias ágeis XP, TDD,
Lean e Scrum pertinentes ao projeto das interfaces.

Product Owner: desempenha o papel de cliente
no projeto, definindo os requisitos do produto a
ser desenvolvido, decidindo a data de release e o
que deve conter nela; aceita ou rejeita o resultado
de cada Sprint.

b) ScrumMaster: desempenha

o papel de

responsável do projeto Scrum, garantindo que o
time esteja totalmente funcional e produtivo;
facilitando a colaboração entre as funções e áreas;
protegendo o time de interferências externas;
garantindo que o processo esteja sendo seguido.
c)

Scrum Team: desempenha o papel da equipe de
desenvolvimento do projeto; seleciona, entre os
itens priorizados, os que irão ser executados
durante a Sprint.

4 HAF-QUAD – PROPOSTA DE FRAMEWORK
HÍBRIDO
Buscando aliar práticas das metodologias ágeis

Fonte: Nogueira, 2010.

Dividindo o desenvolvimento de interfaces em fases,

XP, TDD, Lean e Scrum às práticas de projeto de interfaces,

para fazer uma associação com as práticas ágeis, gerou-se o
diagrama abaixo, que constitui o framework híbrido HAF-Quad.

propõe-se um framework de embasamento teórico enxuto,
voltado exclusivamente ao projeto de interfaces

Figura 1 - Diagrama estrutural do Framework híbrido

computacionais, denominado HAF-Quad – Hybrid Agile
Framework.

HAF-Quad aplicado às fases do desenvolvimento das
interfaces.

A integração de metodologias ágeis e de usabilidade
pode aprimorar o desenvolvimento de software. Através
desta união, o desenvolvimento não ficará centrado
apenas no usuário ou no desenvolvedor e sim em ambos,
implicando sempre na maior qualidade do software.
(SILVEIRA; BORGES, 2009).

Para a elaboração do HAF-Quad foram
consideradas somente práticas pertencentes às
metodologias ágeis que fossem pertinentes à atividade de
design de interfaces. Assim, de uma maneira mais específica,
buscou-se valer de tais práticas como referencial teórico
para projeto de interfaces. O Quadro 1 mostra estes itens
compilados das diferentes metodologias ágeis.

“Scrum é uma metodologia ágil que tem como
objetivo definir um processo para projeto que
seja focado nas pessoas.”
Fonte: Nogueira, 2010.
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do processo;

“O seu objetivo é mostrar, de maneira
teórica, e por conjecturas, a possibilidade de
aplicar práticas de metodologias ágeis no
projeto das interfaces de sistemas
interativos.”

- Equipe realiza Sprint Retrospective para refletir sobre
a Sprint e sobre o que pode ser melhorado.

Salienta-se que os conceitos utilizados da
metodologia Lean são utilizados concomitantes com todas
as outras práticas das metodologias ágeis, Scrum, XP e
TDD, de maneira interativa. Assim, percebe-se que o

A estrutura do HAF-Quad corresponde a uma

aspecto que a outra deixa impreciso ou incerto e, assim,
obtém-se a consistência de uma metodologia que satisfaz

seqüência lógica enumerada como:
a) Apontamento das pessoas envolvidas, seguindo

trabalho com estas quatro metodologias compreende
discernimento e planejamento, em que uma completa no

a

o projeto em todos os aspectos.

Scrum: definição inicial das tarefas e regras do usuário;
b) Estudo sobre o negócio, criação de metáforas e padrões
das interfaces – culminando em um design simples:
- Usuários escrevendo estórias, para levantamento de

5 CONCLUSÃO
Este trabalho não apresenta resultados concretos.

requisitos;

Contudo, o seu objetivo é mostrar, de maneira teórica, e

- Listagem de todas as interfaces desejadas – gerando
o Product Backlog;

por conjecturas, a possibilidade de aplicar práticas de
metodologias ágeis no projeto das interfaces de sistemas

- Product Owner aponta priorização das interfaces.

interativos.

c) Planejamento das Iterações, gerando um Sprint Backlog
d) Desenvolvimento da Sprint onde a equipe trabalha a fim
de implementar a interface:
- Cria-se uma lista de impedimentos;
- Realiza-se a refatoração caso necessário;

Num primeiro olhar ao diagrama estrutural do
framework híbrido HAF-Quad, pode-se idealizar que
metodologias ágeis e projeto de interfaces, combinados,
tornarão um trabalho que deve ser simplificado em algo
complexo e demorado. No entanto, a proposta deste

e) Cliente escreve os testes de aceitação, coloca-se em
prova que a interface funciona:

trabalho, uma vez fundamentado em teorias já comprovadas
sobre metodologias ágeis, atesta, através da segmentação

- Neste momento, começa a utilizar-se da prática

do processo de desenvolvimento de interfaces em sete
fases, que não há simplesmente uma mistura, há um alicerce

integração contínua, pois tudo que é alterado e testado,
é feito por uma integração contínua de equipe e cliente.
f) Condução de testes de integração e testes de interface
gráfica do usuário e, em alguns casos, testes de
usabilidade com o usuário:
- Realizam-se, neste contexto, práticas de validação e
especificação;
- Ao término dos testes, entrega-se a interface ao
Product Owner com a Sprint Review;
g) Entrega-se a versão ao cliente;
- Realiza-se a prática de entregas freqüentes até o final

que está inerente ao complemento que a maioria das práticas
das metodologias proporciona, bem como onde cada uma
destas poderá ser aplicada e de que forma irá agregar valor
ao processo. Assim, percebe-se que o trabalho com estas
quatro metodologias compreende discernimento e
planejamento durante a atividade de design de interfaces.
Desta maneira, finaliza-se propondo um framework
para design de interfaces através da aplicação de práticas
auto-complementares extraídas de diferentes
metodologias ágeis de desenvolvimento de software.
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RESUMO

A busca pela maximização da riqueza dos acionistas é o objetivo básico da gestão corporativa, em que são desenvolvidos
alguns modelos de avaliação econômica de empresas. Esse artigo apresenta um estudo de caso do modelo de avaliação
do fluxo de caixa descontado (FCD). O método do FCD é considerado a técnica de avaliação mais adequada devido ao
seu rigor técnico e conceitual para cálculo do valor econômico de uma empresa. O artigo também apresenta uma
comparação do método FCD com outros dois modelos de avaliação de empresas, através de um estudo prático da
companhia Paranapanema S.A., a partir do laudo de avaliação preparado pelo BB Banco de Investimento S.A. e com os
dados disponibilizados no BM&FBOVESPA e no site da companhia.
Palavras chave: Avaliação de empresas. Valor econômico. Fluxo de caixa descontado.
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ABSTRACT

The search for the maximization of shareholder wealth is the basic objective of corporate management. For this purpose
was developed some models of company’s economic valuation. This article presents a case study of the evaluation
model of discounted cash flow (DCF). The DCF method is considered the most appropriate valuation technique because
of its technical and conceptual rigor to calculate the economic value of a company. It also presents a method comparison
between the FCD and two other models of corporate valuation, through a case study of the company Paranapanema
S.A., from the valuation report prepared by BB Banco de Investimento S.A., the available data on the BM & F and the
data available in the company’s website.
Keywords: Business valuation. Economic value. Discounted cash flow.
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1 INTRODUÇÃO

2 A PLICAÇÃO DO FCD NO ESTUDO DE CASO

Num mercado globalizado e competitivo, a busca
pelo lucro, rentabilidade e maximização de valor para os

A avaliação de uma empresa embute uma
subjetividade dos analistas de mercado por incorporar

acionistas, tem sido o principal objetivo dos gestores de

estimativas futuras, mas baseia-se em dados concretos

empresas. O processo de avaliação de empresas é muito
importante como ferramenta de gestão e para a tomada de

e comprovados, exigindo um domínio de conceitos
teóricos de finanças e conhecimentos de conjuntura

decisão, envolvendo fusões, cisões, aquisições,
reestruturações, dissolução e liquidação de empresas.

econômica.
O modelo do fluxo de caixa descontado está

Na literatura sobre finanças existem vários

voltado para apuração de riqueza econômica e maximização

modelos de avaliação de empresas, porém, o método mais
utilizado e aceito pelos analistas é o método do fluxo de

do valor da empresa. Esse modelo expressa o valor da
empresa ao descontar o valor presente as estimativa de

caixa descontado, devido ao seu rigor técnico e conceitual.
Segundo Assaf Neto (2010), a metodologia do fluxo

fluxos de caixa futuros. Os fluxos de caixa futuros são então
descontados a uma taxa de atratividade que reflete o custo

de caixa descontado é a que melhor incorpora os postulados

de oportunidade dos provedores de capital (acionistas e

da moderna teoria de finanças, devido ao seu rigor técnico e
conceitual ao se tratar da relação entre risco e retorno para

credores).

expressar o valor econômico de uma organização.

organização existem componentes fundamentais como os

O valor da empresa pelo modelo do fluxo de caixa
descontado (FCD) é determinado pelo valor presente dos

fluxos de caixa, a taxa mínima de atratividade (taxa de
desconto), o horizonte de tempo das projeções e o risco.

Para a determinação do valor de mercado de uma

fluxos de caixa descontados pela taxa que proporciona um

A utilização desses componentes se fará através

retorno esperado, remunerando, inclusive, o risco
assumido. O FCD determina o valor da empresa para os

de um caso prático com base no Laudo de Avaliação
Econômico-Financeira da empresa Paranapanema S.A.,

credores e acionistas, chamados de proprietários de capital.
O processo de elaboração de avaliações econômico-

feito pelo BB Banco de Investimento S.A., contratado
pela Vale S.A. (ofertante) para fins de Oferta Pública

financeiras é complexo e envolve julgamentos subjetivos,
sendo importante uma análise conjunta de dois

Voluntária de Aquisição de Ações (OPA), publicado em
30/07/2010, tendo como data referência 31 de março de

ou mais modelos de avaliação de empresas.
Esse artigo mostra a importância da análise

2010.

econômica e financeira, com base no FCD para avaliação
de empresas. A análise parte de um estudo prático da

3 A PARANAPANEMA S.A.

companhia Paranapanema S.A., baseada em um laudo de
avaliação preparado pelo BB Banco de Investimento S.A.

3.1 BREVE HISTÓRICO

Esse banco considera o critério do fluxo de caixa

A Paranapanema S.A., empresa brasileira, com

descontado o mais adequado à definição do preço justo
das ações, por ser um modelo fundamentalista utilizado

sede e domicílio na cidade de Dias D’Ávila, estado da Bahia,

pelos analistas de mercado, que melhor traduz o valor de
uma empresa.

na via do cobre nº 300 é líder na produção de cobre refinado
no Brasil. A companhia está listada e registrada no nível 1
de governança corporativa da BM&FBovespa. Seus ativos
consistem de um smelter/refinaria de cobre e três plantas
para a produção de produtos downstream de cobre. Possui

“O método do FCD é considerado a técnica
de avaliação mais adequada devido ao seu
rigor técnico e conceitual para cálculo do
valor econômico de uma empresa.”

também 99,09% de participação no capital da Cibrafértil
(fertilizantes fosfatados).
Atualmente é uma holding operacional que atua
na divisão cobre, com foco nas marcas Caraíba (Filial Bahia)
e Eluma (Filial São Paulo e Espírito Santo) e na divisão de
fertilizantes na Bahia.
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Gráfico 1 - Estrutura acionária e organizacional da Paranapanema S.A.

Fonte: BB BANCO DE INVESTIMENTO S.A., 2010.

permanentes, fazendo com que os fluxos de caixa sejam

3.2 FLUXOS DE CAIXA

considerados apenas aqueles realmente disponíveis aos
Os fluxos de caixa, em termos operacionais, são a

investidores.

base para avaliação de uma empresa, nos quais se excluem

O fluxo de caixa operacional disponível, que é o

as despesas financeiras (fluxos de remuneração do capital
de terceiros). Esses devem ser projetados num horizonte

resultado de caixa das operações da empresa, deve ser

de tempo, geralmente considerado 10 (dez) anos, utilizando
um taxa de desconto que possa refletir o custo de capital
para trazer ao valor presente a riqueza líquida expressa em
moeda atual.

calculado a partir da Fórmula 1, seguinte:
Fórmula 1– Cálculo do Fluxo de Caixa Operacional
Disponível

Os novos investimentos previstos devem ser
incorporados como acréscimo de riqueza para organização
(ASSAF NETO, 2010).
Segundo Assaf Neto (2010), dos valores do
fluxo de caixa devem ser deduzidos os desembolsos
previstos para os novos investimentos em giro e bens

Lucro Operacional Após o IR
( + ) Depreiação/Amortização
( = ) Fluxo de Caixa Operacional
( _ ) Investimentos de Capital
( _ ) Variações no Capital de Giro
( = ) Fluxo de Caixa Operacional Disponível

“Para a determinação do valor de mercado de
uma organização existem componentes
fundamentais como os fluxos de caixa, a taxa
mínima de atratividade (taxa de desconto), o
horizonte de tempo das projeções e o risco.”
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Fonte: ASSAF NETO, 2010.
A tabela 1, a seguir, apresenta o fluxo de caixa
projetado da Paranapanema S.A., até o ano de 2020, segundo
informações fornecidas pelo BB Banco de Investimentos
S.A. Os dados da tabela serão utilizados nas análises do
método FCD apresentadas por esse artigo.
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Tabela 1 – Fluxo de Caixa projetado até 2020 da companhia Paranapanema S.A

Fonte: BB BANCO DE INVESTIMENTO S.A., 2010.

3.3 PREMISSAS UTILIZADAS

crescimento de 1% em todos os anos de 2010 até 2016 e 2%
em todos os anos de 2017 até 2020.

As premissas são fatos ou ideias consideradas
verdadeiras, a partir das quais se parte a avaliação de

3.3.4 Custo dos produtos vendidos (CPV)

empresas. Para que a avaliação seja executada são adotadas
premissas macroeconômicas, evolução do mercado,

Os preços da matéria-prima utilizada no processo

receitas, custos operacionais, despesas gerais,
administrativas, comerciais e investimentos necessários.

produtivo foram projetados conforme histórico da empresa.
Os custos de transformação (energia, mão de obra e outros)

3.3.1 Preços

foram projetados de acordo com o custo unitário por
tonelada de cobre em 2009 acrescido pelo IPCA projetado,

A projeção do preço do cobre, adotada no artigo,
foi baseada no longo prazo, conforme expectativas internas
e demanda de cobre, e no curto prazo, a partir dos preços
praticados no mercado futuro.

mantendo-se entre 10% (dez por cento) e 14% (quatorze
por cento) sobre o custo total. Os custos fixos se
mantiveram em torno de 1% sobre os custos totais,
projetados com base em 2009 acrescido do IPCA projetado.
A depreciação adotada utiliza a média histórica (2007 a 2009)
de 12,6% ao ano.

3.3.2 Volume de vendas
3.3.5 Despesas com vendas
O volume de vendas da companhia foi projetado
com base na capacidade utilizada histórica, novos
investimentos e ampliações da capacidade instalada.

As despesas com vendas seguem as médias
percentuais trimestrais (2008 e 2009), por apresentarem
pequenas variações.

3.3.3 Receita
3.3.6 Despesas gerais e administrativas
A projeção da receita foi baseada na média
trimestral de 2009 e no preço de venda por tonelada do mix

As despesas gerais e administrativas seguem

de produtos da companhia. Na divisão de fertilizantes foi
utilizado o preço unitário histórico acrescido da expectativa

também as médias percentuais trimestrais (2008 e 2009),

de inflação. Conforme o laudo preparado pelo BB Banco

por apresentarem pequenas variações, considerando uma
pequena redução devido ao ganho de sinergia na

de Investimento S.A., a receita operacional bruta terá

consolidação das empresas Caraíba e Eluma.
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ponderada nos valores contábeis disponíveis, em valores
determinados pelo mercado e, também, numa estrutura

3.3.7 Necessidade de Capital de giro
A necessidade de capital de giro corresponde à média

admitida como meta para a empresa.

dos balanços fechados de 2007 a 2009, ficando projetado 42

A estrutura de capital de uma empresa não se

(quarenta e dois) dias para o prazo médio de recebimento, 83
(oitenta e três dias) para o prazo médio de estoque e 81 (oitenta

mantém a mesma ao longo do tempo, por isso deve-se admitir

e um dias) para o prazo médio de compras.

uma estrutura de capital ótima, ou seja, aquela que se
pretende adotar no futuro.
Para Damodaran (1997), a determinação da taxa de

3.3.8 Capex - Capital expenditure

desconto de um fluxo de caixa é a mais delicada etapa da
avaliação econômica, pois é de natureza subjetiva e de

Capital expenditure são despesas de capital ou
investimentos em bens de capital, ou seja, o montante de

percepção particular ao risco do investimento.

investimentos realizados em equipamentos e instalação.
Por falta de informações e para fins de avaliação,
foi estipulado que os investimentos serão equivalentes a
65% da depreciação do ano interior.

Segundo Braga (1998), o custo de capital é taxa de
juros que descontam os fluxos de caixa operacionais,
refletindo a remuneração exigida pelas diversas fontes de
financiamento, ponderada por suas respectivas
participações sobre o capital total investido.
O custo médio ponderado de capital (WACC) é
obtido pela soma do custo de cada fonte de capital ponderado,
pela sua respectiva participação na estrutura de financiamento

3.4 TAXA DE DESCONTO
Toda empresa tem como princípio financeiro

da empresa e pode ser definido pela fórmula a seguir:

fundamental, trazer riqueza aos seus investidores e um
retorno que cubra a expectativa mínima de ganho. A Taxa
de desconto (taxa mínima de atratividade) frequentemente

WACC = (Ke x E ) + (Kd x D) ( 2 )

utilizada na administração financeira e aceita pelos

Onde:

avaliadores é o custo médio ponderado de capital (WACC),
que representa o retorno que os ativos de uma empresa
devem ter, associado à sua estrutura e risco, promovendo
a criação de valor (riqueza) para seus proprietários.
Essa metodologia pode ser desenvolvida

. Ke = custo de capital próprio
. E = % de capital próprio
. Kd = custo de capital de terceiros
. D = % de capital de terceiros

Tabela 2 - Premissas para cálculo do Custo de Capital Próprio da Companhia Paranapanema S.A.

Fonte: BB BANCO DE INVESTIMENTO S.A., 2010.
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Tabela 3 - Premissas para cálculo do Custo de Capital de Terceiros da Companhia Paranapanema S.A.

Fonte: BB BANCO DE INVESTIMENTO S.A., 2010.

Tabela 4 - Premissas para cálculo do WACC da Companhia Paranapanema S.A.

Fonte: BB BANCO DE INVESTIMENTO S.A., 2010.

Com base nas premissas, o WACC para determinação do
valor da Paranapanema S.A. ficou assim definido,

conforme apresentado pelo BB Banco de Investimento
S.A.

Tabela 5 - WACC projetado de 2010 a 2020 para a Companhia Paranapanema S.A.

Fonte: BB BANCO DE INVESTIMENTO S.A., 2010.

Para cada fluxo foi calculada uma taxa média

o período previsível ou

explícito, geralmente

ponderada de acordo com a estrutura de capital projetada

correspondente ao tempo de dez anos, e outro período

para o correspondente período, em que a taxa equivalente
de projeção para todo o período é de 12, 57% ao ano.

definido como perpetuidade, com capacidade de previsão
muito baixa ou quase nula.
O período explícito previsível deve ir até o

3.5 HORIZONTE DE TEMPO DAS PROJEÇÕES

momento em que a empresa atinge a estabilidade
operacional. A partir daí inicia-se a perpetuidade, na qual

Na avaliação de empresas é necessário que se
estabeleçam estratégias, premissas e previsões de longo

atinge o nível de equilíbrio. Com base na estrutura de
avaliação citada, o valor econômico da empresa pode ser

prazo, pois a avaliação envolve dois períodos importantes:

definido da seguinte forma:
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Vecon. = VP FCp1 + VP FCp2
Onde:

(3)

. VP FCp1 é o valor presente do fluxo de caixa previsto

. FCOD é o fluxo de caixa operacional disponível;
. WACC é o custo total de capital
. g é a taxa constante de crescimento.

para o período explícito;
. VP CP2 é o valor presente do fluxo de caixa previsto após
o período explícito.

No laudo de avaliação da empresa Paranapanema
S.A. foi considerado uma taxa nominal de crescimento no

O que ocorre, muitas vezes, na avaliação de empresas
é admitir que só há agregação de valor no período de projeção
explícita.Assim, na perpetuidade há uma estabilização na qual
apenas se remunera exatamente o custo de oportunidade do
capital. O importante é admitir que os negócios possam gerar
retornos maiores que a remuneração mínima determinada pelos
proprietários do capital.

período de perpetuidade de 4,7% ao ano.
4 O VALOR ECONÔMICO DA PARANAPANEMA S.A.
O Valor Econômico (EV) foi calculado através da
estrutura básica de avaliação de empresas pelo método do
FCD, projetando os fluxos de caixa de natureza operacional,

O valor da perpetuidade dependerá do crescimento

abrangendo um primeiro horizonte de tempo de 10 (dez)

da operação, do custo ponderado de capital (WACC) e do

anos e outro horizonte de tempo conhecido como
perpetuidade, calculado pelo modelo de Gordon, com uma

indicador que retrata a rentabilidade do capital operacional
aplicado no negócio, além do Return on Investment (ROI),
resultante da relação entre o lucro operacional e investimento.

taxa de crescimento de 4,70% ao ano, descontados por
uma taxa mínima de atratividade, o WACC.

O valor da perpetuidade, na metodologia de avaliação

Para fins de apuração do valor para o acionista, foi

de empresas, é calculado pela relação entre o fluxo de caixa

somado ao valor da empresa o caixa líquido observado ao final
do primeiro trimestre de 2010 no valor de R$ 210.521 mil e

operacional disponível e o custo de capital (WACC),
considerando, também, que os fluxos de caixa cresçam a uma
taxa constante g, definindo, assim, a expressão abaixo,
conhecida na literatura financeira como modelo de Gordon.

descontado o valor de R$125.177 mil, referente a um
parcelamento tributário. O preço justo por ação de R$ 5,43 foi
calculado pelo valor obtido para os acionistas, dividido pelo
número de ações. De acordo com os fundamentos,
metodologia e pode-se definir o resultado do valor eco-

PVp =

FCOD
(WACC = g)

(4)

nômico da empresa Paranapanema S.A, pelo método do fluxo
de caixa descontado, conforme apresentado pelo laudo do
BB Banco de Investimentos S.A., resumido abaixo:

Onde:
. PVp é o valor da perpetuidade;

Tabela 6 - Resultado da Avaliação pelo método do FDC da companhia Paranapanema S.A.

Fonte: BB BANCO DE INVESTIMENTO S.A., 2010.
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No caso da empresa Paranapanema S.A., conforme

“O custo médio ponderado de capital
(WACC) é obtido pela soma do custo de cada
fonte de capital ponderado, pela sua
respectiva participação na estrutura de
financiamento da empresa.”

laudo de avaliação do BB Banco de Investimento S.A.,
foram encontrados os respectivos valores por ação: R$
5,43 pelo método do FCD; R$ 6,53 pelo método do PMPA e
R$ 4,51 pelo método do patrimônio líquido por ação.
A análise comparativa entre os três modelos de
avaliação adotados no estudo do BB Banco de
Investimento S.A. é importante para dirimir conflitos ou
esclarecer dúvidas que possam surgir em uma negociação

O Valor Econômico (EV) foi calculado através da
estrutura básica de avaliação de empresas pelo método do
FCD, projetando os fluxos de caixa de natureza operacional,

de empresas. Vale ressaltar que o método pelo FCD faz uma
estimativa de caixas futuros projetados no comportamento

abrangendo um primeiro horizonte de tempo de 10 (dez)

da economia e na capacidade da empresa gerar riqueza,
introduzindo uma taxa de risco para confrontar com a

anos e outro horizonte de tempo conhecido como
perpetuidade, calculado pelo modelo de Gordon, com uma

rentabilidade apurada e descontar os fluxos de caixa, nos
quais os proprietários de capital fixam a atenção nos

taxa de crescimento de 4,70% ao ano, descontados por
uma taxa mínima de atratividade, o WACC.

resultados operacionais de caixa esperados e no risco
envolvido.

Para fins de apuração do valor para o acionista,
foi somado ao valor da empresa o caixa líquido observado
ao final do primeiro trimestre de 2010 no valor de R$ 210.521
mil e descontado o valor de R$ 125.177 mil, referente a um
parcelamento tributário. O preço justo por ação de R$ 5,43
foi calculado pelo valor obtido para os acionistas, dividido
pelo número de ações.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O valor de uma empresa é medido pela sua
capacidade de gerar resultados de caixa e é avaliado pela
sua riqueza econômica a valor presente, a partir dos fluxos
de caixas esperados no futuro, descontados por uma taxa
que reflita o custo de oportunidade dos investidores.

5 COMPARAÇÃO DO FCD COM OS MODELOS DO
PMPAE COM O PATRIMÔNIO LIQUIDO POR AÇÃO
O valor de mercado da empresa com base no valor
das ações em bolsa é um método simples e válido somente
para as sociedades anônimas. O PMPA1 da empresa
Paranapanema S.A. foi calculado pela razão entre o

O método do valor do patrimônio líquido por ação,
apurado nos demonstrativos contábeis, consideram os
resultados acumulados em exercícios passados e registrados
pelos princípios e normas contábeis e não na sua
capacidade futura de gerar riqueza. Já o método de avaliação
pelo preço médio ponderado das ações é um indicador de

somatório do volume financeiro e o somatório da quantidade

quanto o mercado está disposto a pagar no momento. Para
a teoria de finanças, o método do FCD é considerado o

de títulos negociados num período de 12 (doze) meses.

método de avaliação mais tecnicamente correto, por

O valor da empresa com base no patrimônio líquido

apresentar maior rigor técnico e conceitual.

contábil é calculado pela diferença entre os valores dos

No estudo do BB Banco de Investimentos a partir

ativos ajustados e os passivos ajustados, dividido pela
quantidade de ações.

dos dados da Paranapanema, os valores encontrados pelos

“Na avaliação de empresas é necessário que
se estabeleçam estratégias, premissas e
previsões de longo prazo.”

1

métodos divergem consideravelmente, pois, decorrem das
diferentes modelagens e da subjetividade da avaliação e
adoção de premissas que podem ser diferentes entre cada
avaliador.
Além disso, é importante ressaltar que mesmo
utilizando somente o método do fluxo de caixa descontado,
se novas avaliações fossem executadas tomando como base

PMPA - preço médio ponderado das ações.
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diferentes premissas, os valores encontrados seriam
diferentes. Assim, torna-se fundamental a adoção de
premissas realistas baseadas na criação de cenários com

“O valor de uma empresa é medido pela sua
capacidade de gerar resultados de caixa.”

maior probabilidade de ocorrência. Ainda assim, destacase que qualquer alteração na conjuntura econômica, na
estrutura de oferta e demanda de produtos, na tecnologia e
em aspectos que envolvam a produção e comercialização
dos produtos de uma empresa podem tornar a análise
inválida.
Para contornar esse problema é recomendável o
estudo de sensibilidade com a criação de

diferentes

cenários, com diferentes premissas de avaliação, cada qual
associada a uma probabilidade de ocorrência. Dessa forma,
ter-se-ia um conjunto de diferentes valores de avaliação
que relacionados à probabilidade de ocorrência, melhor
embasaria a tomada de decisão na negociação de empresas.
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RESUMO

O artigo analisa a importância da Comunicação para a Administração e para o Administrador e a inserção de conteúdos
dessa matéria nas 4 séries do Curso de Administração da Faculdade de Administração e Informática de Santa Rita do
Sapucaí – MG. Além da pesquisa bibliográfica realizada para comprovar o uso intenso da Comunicação pela Administração,
realizou-se também uma pesquisa de campo com os alunos do referido curso para verificar se, na opinião deles, a
Faculdade agiu acertadamente na sua decisão de priorizar a Comunicação no currículo implantado a partir de 2007. Os
resultados indicam que os alunos vêem a Comunicação como uma ferramenta primordial em Administração, aprovam a
sua colocação nas 4 séries do curso, acham que “elaboração de textos” é o assunto mais importante entre todos os
conteúdos que são tratados pela matéria, que falhas de comunicação ocorrem em 100% das empresas e que o administrador
precisa ser capacitado para enfrentar esse problema.
Palavras-chave: Comunicação. Administração. Ferramenta. Estratégia. Gestão. Currículo.
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ABSTRACT
The article analyzes the importance of communication for the management and the manager, and the inclusion of that
matter in the fourth series of the Management Course in the Faculty of Management and Computing of Santa Rita do
Sapucaí - MG. Besides the literature search that was undertaken to demonstrate the extensive use of communication in
the management, there was also a field survey with the students of that course to see if in their opinion the College acted
correctly in its decision to prioritize the communication curriculum deployed from 2007. The results indicate that students
see communication as a primary tool in Administration. They approve its placement in the fourth series of the course and
think that drafting of texts is the most important issue among all the content of that subject. They think that communication
failure occurs in 100% of the companies and that manager must be able to tackle this problem
Keywords: Communication. Tool. Strategy. Management. Curriculum.
Recebido em: 21 maio. 2011.
Aprovado em: 18 ago. 2011.
Sistema de avaliação: Double Blind Review

67

Revista Científica da FAI, Santa Rita do Sapucaí, MG, v. 11, n. 1, p. 66-80, 2011

A comunicação como Estratégia Primordial à Administração

1 INTRODUÇÃO
O ato de comunicar é nato do ser humano. Ao
nascer, desabrocha no indivíduo a necessidade de se
comunicar, de mostrar sua presença no mundo. O maior
desafio da humanidade é saber se comunicar, se fazer
entender, pois a comunicação está presente na convivência
entre as pessoas, na família, na sociedade e nas
organizações. No limite, é uma questão de sobrevivência.
Por isso, o homem desenvolveu diferentes formas de

O desenvolvimento do texto compõe-se de quatro
tópicos. O de número 2 versa sobre o referencial teórico a
respeito de comunicação, de forma abrangente, e da
comunicação para a Administração ou para o administrador;
o de número 3 apresenta a metodologia da pesquisa; e o de
número 4 analisa os resultados da pesquisa de campo
realizada com os alunos da FAI. Seguem-se ainda as
conclusões, número 5, e a relação das referências
bibliográficas completas citadas no texto.

comunicação: falada, escrita e gesticulada.
Assim como na vida pessoal, no exercício da

2 REFERENCIAL TEÓRICO

profissão a comunicação é extremamente importante. É
através dela que se obtém sinergia dentro de uma
organização, uma vez que ela possibilita unir forças e
promover a integração e o entendimento. A comunicação é
uma ferramenta primordial para o sucesso da Administração,

O referencial teórico, revisão da literatura ou
revisão da bibliografia está presente em todos os trabalhos
de pesquisa. Consiste na leitura aprofundada de tudo que
se refere ao tema, dando-se preferência aos livros, artigos

pois é por meio dela que ocorrem os relacionamentos, sem
os quais não seria possível ao administrador exercer as

de periódicos científicos, teses, dissertações, anais de
congressos etc., nessa ordem. Inicia-se pelas obras mais

suas funções nem alcançar os resultados esperados das

específicas e atuais, que dizem respeito aos objetivos da
pesquisa, e depois se amplia para obras mais gerais e menos

suas ações.
Fazer com que a comunicação flua satisfatoriamente

atuais sobre o assunto.

dentro e fora do ambiente empresarial é de suma importância
no cenário de grandes transformações socioeconômicas,

No caso desse estudo, a revisão da literatura
versou sobre a comunicação, de modo geral, e também

políticas, culturais e tecnológicas, advindas da globalização.

sobre o uso da comunicação em administração, como se
verá nos tópicos seguintes.

Esse ambiente, em permanente mutação, perpassa as
organizações modernas e é um importante aspecto a ser
levado em consideração pelos gestores da atualidade. A
busca por novas práticas que possam melhorar a gestão
deve ser uma das prioridades dos administradores modernos,
e a comunicação inclui-se nesse processo.
Dessa forma, torna-se útil compreender a relação
existente entre os elementos do processo de comunicação
e os ganhos de eficiência e eficácia empresarial possíveis.
Assim, o estudo concentrará o seu foco em analisar a
comunicação como uma relevante ferramenta para a gestão
e sua aplicação para o desenvolvimento profissional.
Os objetivos a serem perseguidos são identificar,

2.1 COMUNICAÇÃO
A comunicação faz parte da interação humana, ela
não existe por si só. É uma necessidade básica e está
inserida na vida do homem e da sociedade.
Comunicação é a troca de entendimento. O
indivíduo não entende o outro sem considerar, além das
palavras, as emoções, os conhecimentos, ideias, instruções,
ou qualquer outra mensagem, seja ela verbal, escrita ou
corporal. A comunicação é a base de sustentação da
humanidade. Graças a ela, tornou-se possível ao homem

na bibliografia, as justificativas para o uso intenso da
comunicação pelos Administradores; elencar os principais
tópicos da matéria pela ordem de importância; conhecer a
opinião dos alunos sobre a introdução da disciplina em
todas as séries do curso; verificar se os alunos percebem a
importância da comunicação para sua futura profissão; e
concluir se houve ou não acerto da FAI – Centro de Ensino
Superior em Gestão, Tecnologia e Educação ao inserir o
conteúdo de comunicação em todas as séries do curso.

“A comunicação visa provocar mudanças no
comportamento das pessoas, através do
desenvolvimento de atitudes positivas em
relação ao próprio desempenho, que se eleva
com a satisfação profissional.”
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sonhar, relacionar-se, interagir e revelar-se.
A palavra comunicação é oriunda do termo latino
“communicatione” e, segundo o dicionário Aurélio,
significa “a capacidade de trocar ou discutir ideias, de
dialogar, de conversar, com vista ao bom entendimento
entre pessoas”. Há autores que dizem que a comunicação
é o reflexo da sociedade. Mas, o que se entende por
comunicação?
Para Beltrão (1983, p. 13):

É teórica e praticamente impossível dizer onde começa
ou termina o processo da comunicação. As fases podem
se dar em qualquer ordem, ou simultaneamente, e podem
até entrar em conflito uma com as outras. A comunicação
é um produto funcional da necessidade humana e
expressão em relacionamento. Tudo comunica, é
impossível não comunicar. Até mesmo o silêncio
comunica, ou seja, nosso corpo fala [...]. (ALONSO,
2002, p. 27).

Dentre as formas de se comunicar, existe a

A comunicação é um fenômeno dinâmico que ocorre
intencionalmente entre um indivíduo e outro com o
objetivo de obter uma reação estabelecendo assim a

comunicação escrita, que se faz imprescindível para toda
pessoa humana, e neste contexto, é fundamental para o
administrador. Escrever é um recurso que precisa ser
aprendido. Saber selecionar as ideias, esquematizar e
planejar o que se deseja transmitir é uma qualidade essencial

troca de sentimentos e ideias.

Segundo Martins e Zilberknop (2008, p. 27)
“Comunicar implica busca de entendimento, de

para qualquer profissional. É graças à escrita que o homem
pode efetuar uma reflexão, uma análise do seu próprio

compreensão. Em suma, contato. É uma ligação, transmissão

pensamento, transmitir seus conhecimentos, expressar os

de sentimentos e de ideias”.

verdadeiros interesses e seus objetivos.

A comunicação visa provocar mudanças no
comportamento das pessoas, através do desenvolvimento
de atitudes positivas em relação ao próprio desempenho,
que se eleva com a satisfação profissional. Conforme
Chiavenato (2002), comunicação:

Segundo Oliveira e Motta (2000, p.12):
O bom texto reúne vários atributos: passa a imagem
certa, reúne os elementos essenciais à comunicação,
leva o leitor à ação, é fruto do domínio do assunto, da
linguagem e da quantidade de informações adequadas
ao objetivo.

[...] é a troca de informações entre indivíduos. Significa
tornar comum uma mensagem ou informação. Constitui
um dos processos fundamentais da experiência humana

O processo de comunicação é natural e instintivo,

e da organização social.

manifestado conforme a necessidade do ser. Conhecer bem
esse processo passa a ter um significado importante para a

Macêdo et al. (2006, p. 73) explanam que:

vida humana, pois esse conhecimento constitui uma forma

Longe de ser um processo unilateral, a comunicação é,
sobretudo, um exercício de mútuas influências, a partir
de transmissão de informações, ideias ou emoções de
uma parte para a outra utilizando códigos
compartilhados pelo emissor e o receptor.

A busca por uma comunicação eficiente demanda
o conhecimento profundo dos elementos envolvidos no
seu processo, que consiste na existência de um emissor,
uma mensagem, a codificação, o meio, o contexto, um

de aprimorar capacidades, de transmitir informações a
outras pessoas e, ainda, de compreender suas reações ao
receberem as mensagens que lhes são transmitidas.
2.2 COMUNICAÇÃO PARA ADMINISTRAÇÃO
De acordo com Ivancevich et al. (1988), tanto o
processo de tomada de decisão quanto o de comunicação
estão presentes em tudo que os administradores fazem.
Uma comunicação eficaz é primordial, pois todas as ações

receptor, o código, a decodificação, o canal e o feedback.
A análise do processo de comunicação
[...] deixa claro que a comunicação vai além do simples
ato de informar. Requer sintonia entre os interlocutores
e também o esclarecimento por parte deste acerca dos

“O processo de comunicação é natural e
instintivo, manifestado conforme a
necessidade do ser.”

efeitos produzidos pela mensagem. (GIL, 2001, p. 73).
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de um administrador envolvem comunicação. Uma vez que

corporal, comunicação verbal, escrita e telefônica, liderança

a decisão é tomada, esta deve ser comunicada efetivamente
para que as ações sejam realizadas. Daí a importância de se

em reuniões e eventos, e administração de conflitos.

ter um processo de comunicação efetivo para se conseguir
atingir os objetivos empresariais.

empresarial é viável e permite ao profissional destacar-se

O domínio de técnicas e ferramentas de etiqueta

A comunicação empresarial é uma ferramenta

na sua atividade pela melhoria de sua capacidade de
relacionamento com distintos públicos. A segurança em

estratégica, suporte de administração para todas as
atividades da empresa. Ela é a maior aliada das atividades

ambientes sociais é consequência do conhecimento e
aplicação das regras. São elementos fundamentais da

de marketing e de recursos humanos, utilizando-se das
técnicas da comunicação interpessoal, do marketing

etiqueta empresarial a sensibilidade diante do outro, o
desenvolvimento da capacidade de perceber os detalhes

pessoal, etiqueta empresarial e comunicação empresarial.

nos relacionamentos de negócios e a sutileza de gestos e

É relevante ressaltar a importância do marketing
pessoal e da etiqueta empresarial como formas,

palavras esboçados.

instrumentos e ferramentas de comunicação pessoal,

formam um composto que interage no desenvolvimento e

interpessoal e organizacional.

na formação do administrador como um diferencial
competitivo. A difusão deste novo meio de comunicação

Um dos pressupostos mais importantes do
marketing pessoal é a capacidade de interagir e de
influenciar positivamente através da comunicação
interpessoal. Um bom marketing pessoal pode ser a senha
para o sucesso; há necessidade da competência técnica,
aliada à competência comportamental e emocional, que
incluem relações interpessoais mais enriquecedoras.
O reconhecimento de competências e habilidades

A etiqueta empresarial e o marketing pessoal

traz consigo a importância de se rever valores como a ética
e o respeito ao próximo.
Para Miranda (1999, p. 1), a eficácia da comunicação
[...] se deve à ideia de que a comunicação interpessoal
necessita ser convincente, eficiente, objetiva, positiva,
afirmativa, deve atingir o objetivo e o público alvo.

é fundamental para diferenciar e situar um indivíduo no
contexto social em que vive e determina, em grande parte,
a maneira como ele estará posicionado para o sucesso
profissional e pessoal.
O marketing pessoal é um processo contínuo de
conquistas que gera a imagem que o profissional tem no
mercado de trabalho, e também pode ser definido como
uma estratégia individual para atrair e desenvolver contatos

“A etiqueta empresarial e o marketing
pessoal formam um composto que interage no
desenvolvimento e na formação do
Administrador como um diferencial
competitivo.”

e relacionamentos interessantes do ponto de vista pessoal
e profissional, bem como para dar visibilidade a
características, habilidades e competências relevantes na

Já Montana e Charnov (2000, p. 285) afirmam que

perspectiva da aceitação e do reconhecimento por parte de
outros.

a comunicação eficaz “[...] é absolutamente essencial para
o sucesso gerencial e organizacional”.

A comunicação é um dos fatores fundamentais
para quem deseja investir no seu próprio marketing, pois

A comunicação interpessoal é um método eficaz

através de uma comunicação adequada é possível mostrar

que promove a troca de informações entre as pessoas. Está
relacionada à inteligência interpessoal e se manifesta na

o próprio potencial e transmitir credibilidade para se ajustar
às diversas situações.

sua forma mais avançada, como a habilidade para perceber
intenções e desejos de outras pessoas e para reagir

A etiqueta nos negócios revela-se imprescindível

apropriadamente a partir dessa percepção.

na comunicação e no relacionamento empresarial e vai muito
além de regras escritas. A etiqueta empresarial trata das

Significa ter sensibilidade para o sentido de
expressões faciais, voz, gestos e posturas e habilidade para

habilidades de comunicação com o propósito de melhorar
a imagem em aspectos como a vestimenta, linguagem

responder, de forma adequada, às situações interpessoais,
podendo ser comparada, em seu significado, com
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comunicação verbal, envolvendo também o marketing
pessoal. Constitui-se ferramenta importante para líderes
de grupos, políticos, professores, palestrantes e gestores.

“A comunicação deixou de ser um meio e
passou a ser utilizada como ferramenta
A Comunicação Interpessoal é uma forma de
estratégica de resultados, ajudando na
comunicação que poderá decorrer entre duas ou mais
melhoria da qualidade e produtividade,
pessoas, sendo o seu principal objetivo a troca e a
assimilação de informações.
através da valorização das pessoas, a
Na Bíblia Sagrada (2008), encontra-se Jesus
integração entre os interesses da empresa e
empenhando-se ao máximo para ter certeza de que o
dos seus colaboradores, favorecendo o clima
entendimento entre Ele e os discípulos havia realmente
de compromisso e solidariedade no trabalho.”
ocorrido. Ao comunicar-se com os discípulos através de
parábolas, Jesus perguntava “entendestes todas estas
coisas?” (Mt 13, 51). Jesus sabia que se não houvesse
entendimento, Ele não estaria se comunicando de fato com
seus ouvintes, por mais que pregasse e os instruísse. Jesus
instruiu um grupo de doze colaboradores há mais de dois
mil anos atrás, transformando estes homens sem
conhecimentos, habilidades, nem experiências em
comunicação, com seus ensinamentos, em gestores
competentes e empreendedores. Transformou esta
comunidade na maior organização de todos os tempos a
qual sobreviveu a inúmeras crises, e quanto mais crise se
enfrenta, mais se cresce e sobrevive até hoje, usando
simplesmente a habilidade e o dom da comunicação.
É relevante que, havendo algo a comunicar e uma
resposta a obter, o comunicador, seja ele pertencente ao
topo ou à base da estrutura organizacional, espera-se que
a comunicação seja a mais eficiente possível.
È notório que uma organização não existe sem
comunicação, mas esse fato é pouco observado pelas empresas.
De modo geral, a empresa tem a preocupação com a satisfação
do cliente, manter um bom relacionamento, transmitir uma boa
imagem, fazer com que os setores e departamentos façam parte
do mesmo sistema. No entanto, para que isso ocorra, é

organização quanto dos públicos, promovendo acordos.
Este profissional, ao transmitir informações sobre
a empresa, deve estar bem informado não somente sobre a
empresa e as funções por ele desempenhadas, mas ter
habilidades técnicas da comunicação oral e da comunicação
escrita, habilidades estas que possibilitem receber e
transmitir conhecimentos entre as partes interessadas, os
stakeholders. Portanto, ele é um administrador da
comunicação, um mediador das mensagens e do
relacionamento entre a organização e seus públicos.
Atualmente, com o grande avanço das informações
tecnológicas, as pessoas, as instituições e as organizações
estão despertando para a necessidade da comunicação
empresarial. A esse respeito, Torquato (2002) analisa que a
percepção da comunicação como fator estratégico é muito
recente, e a dificuldade em se mensurar seu retorno, em
valorizá-la, tem sido uma tendência cada vez mais forte nas
organizações.
Almeida (1981, p. 82) cita que:

necessário que as pessoas compreendam os mesmos sinais,
falem a mesma língua, interajam entre si. Por isso, as empresas

[...] pertencem ao âmbito da comunicação organizacional
todas as atividades comunicativas de que lançam mão
os responsáveis por uma organização para que ela exista

devem observar a importância da comunicação para as suas

e cumpra o seu papel.

ações internas e externas.
É importante ressaltar que as relações públicas

Curvello (2002) analisa que, no âmbito das

exercem uma função estratégica nas organizações modernas

organizações, a comunicação foi sendo definida como
aquela que serve para criar, fazer funcionar e manter atuantes

ao planejar e executar sua comunicação e seus
relacionamentos com os mais diversos públicos, tendo como

as organizações sociais.
Nassar (2003) mostra-se de acordo com as

base a comunicação, e como meio o entendimento, a aceitação
e a cooperação entre a instituição e os seus públicos. O

abordagens de Almeida e Curvello, inferindo que cada vez

profissional de relações públicas é um negociador e um
mediador que visa integrar os interesses, tanto da

mais a comunicação é entendida, não só como instrumento
de preservação e realce da imagem da empresa, mas,
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sobretudo, como elemento indispensável e capaz de agregar
valor à conquista de competitividade. A empresa, utilizandose da política de comunicação, torna-se competitiva,
influenciando no seu desempenho.
Tomando por base tais análises, Bueno (2005)
considera a comunicação não como ferramenta, mas como
um elemento estratégico na engrenagem da empresa e
transformador da gestão empresarial.
Damante (1999) compartilha desta mesma ideia e
afirma que a comunicação, no universo das organizações,
se transformou em ferramenta estratégica. Em muitas
empresas a comunicação ganhou tamanha importância que
a posição de ferramenta já foi trocada pela de estratégia,
dentro dos organogramas.
Kunsch (1986) também enfatiza a comunicação
como elemento estratégico ao analisar que: [...] ela deixa de
ser uma área periférica e alia-se aos demais setores,
tornando-se, assim, uma ferramenta imprescindível para a
obtenção de resultados.

população. Envolveu uma pesquisa bibliográfica e outra
de campo, sendo esta última realizada com 10% dos alunos
do curso de Administração da FAI, indagando sobre a
percepção da importância da comunicação em sua formação
e da sua aplicação no exercício profissional do
administrador.
Os dados foram coletados por meio de um
questionário aplicado a uma amostra não probabilística
justificada de 10% dos alunos de cada turma do curso de
Administração da FAI. A população pesquisada constituiuse de 14 turmas, sendo 10 noturnas e 4 diurnas. Para cada
turma, entregou-se ao respectivo representante, o número
exato de questionários correspondentes aos 10% dos
alunos nela matriculados e frequentes, e solicitou-lhe o
favor de aplicar aqueles questionários aos alunos por ele
selecionados, sendo, o representante, obrigatoriamente um
dos respondentes. O questionário aplicado foi do tipo
estruturado e não-disfarçado.
O método escolhido foi considerado bastante
confiável, tendo em vista o critério formal de eleição dos

As comunicações organizacionais se tornaram
efetivamente uma estratégia fundamental dentro das
organizações modernas, na busca da excelência, melhor
posição no mercado e melhoria contínua.
A existência de boa comunicação na empresa
motiva a execução das tarefas, elimina as incertezas, as
ambiguidades e produz confiança e segurança. Sendo assim,

representantes de turmas adotado pela FAI, que garante a
representatividade do(a) aluno(a) eleito(a) perante a
respectiva turma.
4
APRESENTAÇÃO
RESULTADOS

E

ANÁLISE

DOS

a empresa poderá aumentar sua produtividade, com

A pesquisa de campo realizou-se no período de

qualidade e investir na satisfação do cliente externo e interno.
A função da estratégia da comunicação é

20 a 30 de maio de 2010. A população pesquisada é

desenvolver programas de reflexão e debates, conversação,
troca de ideias, o estreitamento entre lideranças e liderados

constituída pelos alunos do Curso de Administração da
FAI – Centro de Ensino Superior em Gestão, Tecnologia e
Educação, de Santa Rita do Sapucaí – MG. A amostra,

e confiança mútua. A comunicação deixou de ser um meio e
passou a ser utilizada como ferramenta estratégica de

conforme foi especificado pela metodologia, constituiu-se
de 10% do número de alunos de cada turma, cuja

resultados, ajudando na melhoria da qualidade e

distribuição encontra-se na Tabela 1. Com os
arredondamentos necessários, a amostra ficou 63 ao invés

produtividade, através da valorização das pessoas, a
integração entre os interesses da empresa e dos seus
colaboradores, favorecendo o clima de compromisso

e

de 62 respondentes, 10,2% do universo de 618 alunos do
curso, na data do levantamento junto à Secretaria da

solidariedade no trabalho.

Faculdade: 18 de maio de 2010.

3 METODOLOGIA

O curso de Administração da FAI, assim como
os demais, possui turmas diurnas e noturnas. As diurnas
são todas as turmas C, de primeiro ao quarto ano. Pode-

A metodologia utilizada foi uma pesquisa do tipo
descritiva, por levantar e descrever as características de
uma determinada situação, e o método é o chamado
estatístico, por se desejar generalizar os resultados a toda

se notar que são as turmas com o menor número de alunos
em cada série.
Outro aspecto a ser observado na Tabela 1 é que
há três turmas noturnas (A, B e D) no primeiro e segundo
anos, e apenas duas (A e B) no terceiro e quarto anos. Isso
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ocorre porque a Faculdade aumentou o número de vagas
em 60 unidades no vestibular de 2009, criando mais uma
turma a partir daquele ano.

totalmente livre, para captar contribuições pessoais dos
respondentes.
A apresentação dos resultados foi feita montando-

O questionário utilizado para a coleta de dados
era composto de 9 questões estruturadas, cada uma com

se uma tabela para cada questão do questionário aplicado,
cuja pergunta passa a ser o título da tabela e o seu conteúdo

cinco alternativas de resposta, exceto a sexta, que

numérico, os resultados da tabulação dos dados obtidos.

apresentava seis temas tratados nos conteúdos de
Comunicação para serem ranqueados pela ordem de

Logo em seguida fez-se a análise dos achados evidenciados
pelos dados da respectiva tabela. Assim se procedeu em

importância, e a nona, que era aberta, de resposta

relação às Tabelas 2 até 9, a seguir.

Tabela 1 - Distribuição dos alunos e quantificação da amostra

Fonte: Elaborada pelos autores.

Tabela 2 - Dada a afirmação: “A comunicação é uma ferramenta primordial para a administração”.
Marque a alternativa que expressa a sua opinião sobre ela

Fonte: Elaborada pelos autores.

Relativamente aos resultados apresentados pelo

comunicação é uma ferramenta, primordial para a

Tabela 2, somando-se o percentual dos que concordam
totalmente com os do que concordam com a afirmação “a

administração”, tem-se o elevado índice de 95,2%,
restando apenas 4,8% dos respondentes que concordam
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parcialmente, sendo todos eles do segundo ano, e nenhum
discordante, nem discordante total.

alunos que acham a comunicação pouco importante e sem
nenhuma importância, para suas vidas. Tal resultado é

Em todas as séries, os percentuais de

totalmente coerente com o da Tabela 2, pois a

concordância total com a afirmação são muito superiores
aos dos que apenas concordam, dando a certeza de que

Administração representa exatamente o que os alunos
atuais farão profissionalmente quando estiverem atuando

os alunos veem na comunicação uma importância muito

no mercado de trabalho.

grande para o bom desempenho das funções do
administrador.
Seguindo para a Tabela 3, aplicou-se a mesma
linha de análise utilizada para a Tabela 2, ao somar o
percentual dos que acham a comunicação muito importante

Vale ressaltar, ainda, que os percentuais de alunos
que pensam ser a comunicação muito importante é muito
superior ao dos que a acham apenas importante, em todas
as séries do curso.
Os dados da Tabela 4 indicam que 84,1% dos

com os que a acham importante para suas vidas pessoal e
profissional, tem-se novamente 95,2% dos respondentes,

alunos veem as disciplinas de comunicação em todas as
séries do curso de Administração como um diferencial

sobrando apenas 4,8% para os alunos que a acham
medianamente importante, estando dois deles no segundo

importante. Analisando série por série, os alunos do
primeiro, segundo e terceiro anos marcam percentuais

e um no quarto ano do curso.

superiores a 80% e o quarto ano próximo a 70% de

Novamente, obteve-se um percentual nulo de

indicação para um diferencial importante

Tabela 3 - Como você classifica o conhecimento/domínio das técnicas de comunicação para a sua
vida pessoal e profissional?

Fonte: Elaborada pelos autores.

Tabela 4 - O atual currículo do curso de Administração da FAI contém a disciplina de
Comunicação nas quatro séries; trata-se de uma inovação. Qual sua opinião sobre isso?

Fonte: Elaborada pelos autores.
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Chama a atenção o fato de 4 alunos do quarto

Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de

ano acharem que, com ou sem comunicação o curso seria
igual (1 aluno), o currículo com as 4 disciplinas de

Graduação em Administração, bacharelado (BRASIL,
2005).

comunicação piorou em qualidade (1 aluno) e tais
disciplinas deveriam ser substituídas por outras mais

Entretanto, houve algumas dificuldades com as

importantes (2 alunos).
A opinião deles (alunos do 4º ano) é muito

disciplinas de Comunicação III e Comunicação VI cursadas
por esta turma, tendo passado 2 professores por ambas

significativa porque esta é a primeira turma do currículo

as disciplinas em 2009 e neste ano de 2010. Assim, o
julgamento pode ter sido feito sob influência deste viés.

novo, implantado a partir de 2007, em obediência à
Resolução Nº 4 do Conselho Nacional de Educação –

De fato, encontrar o professor adequado para lecionar os
conteúdos de comunicação tornou-se o grande desafio

CNE e Câmara de Ensino Superior – CES, que instituiu as

desse empreendimento.

Tabela 5 - Penso que a disciplina de Comunicação deveria ser dada

Fonte: Elaborada pelos autores.

O resultado da pesquisa mostra, na Tabela 5,

que novamente houve influência da necessidade de troca

que 60,3% dos alunos aprovam a inserção da disciplina
nas 4 séries do curso de Administração, apesar da

de professor ocorrida na virada do 1º para o 2º bimestre
de 2010, nesta série.

dificuldade comentada na Tabela 4 a respeito da

O índice de 14,3% indicando que a disciplina

necessidade de se acertar na seleção dos professores para
lecioná-las.

deveria ser lecionada apenas nos 2 primeiros anos é pouco
significativo, assim como é desprezível o que aponta para

Em segundo lugar aparece um percentual de
22,2% de alunos que gostariam que a disciplina

a colocação do conteúdo apenas para o primeiro ano.

compusesse a matriz curricular dos 3 primeiros anos

curso, o percentual, também desprezível, de 1,6% de

apenas. Como o maior peso na formação desse indicador
vem exatamente dos alunos do terceiro ano, imagina-se

alunos que acham melhor que sua matriz curricular não
contemple a comunicação.

Reforça a importância da comunicação para o

Tabela 6 - Que nota (de 0 a 100) você dá para o ganho que essa disciplina, bem ministrada nas 4 séries,
pode trazer para o seu desenvolvimento pessoal e profissional?

Fonte: Elaborada pelos autores.
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Confirmando os resultados mostrados pela Tabela
2, os da Tabela 6 indicam que os alunos dão notas elevadas
ao ganho que os conteúdos de comunicação podem trazer
para o seu desenvolvimento pessoal e profissional.
Somando-se os percentuais das faixas de notas

apresentado na Tabela 7.
Entretanto, da forma como se apresentam os
resultados obtidos, ainda não se evidencia quais são os
temas considerados mais importantes pelos respondentes

mais altas, 90 a 100 e 70 a 80, obtém-se 90,4% de notas 70

e, portanto, não há como elencá-los, sem atribuir pesos
para cada posição do ranking. Dessa forma, atribuíram-se

ou mais. Apenas 4,8% avaliam em 40 a 60 e também 4,8%

os pesos 6 para cada vez que o tema foi classificado pelo

em 20 a 30 o ganho que podem obter, constituindo-se
percentuais pouco significativos.

respondente com o número 1; 5 para cada vez que recebeu
o número 2; 4 para o número 3; 3 para o número 4; 2 para o

Reforçando a tendência de se dar notas elevadas,

número 5 e 1 para o número 6.
Em seguida, multiplicou-se, para cada tema, o
número de vezes que ele foi classificado com o número 1

ratificando a importância do ganho que se tem com a
presença dos conteúdos de comunicação nas quatro séries
do curso, tem-se o índice nulo (0%) de alunos que dão
nota menor que 20 para o ganho que eles podem
proporcionar.
A obtenção dos dados que compõem a Tabela 7

por 6, com o número 2 por 5, com o número 3 por 4, com o
número 4 por 3, com o número 5 por 2 e com o número 6 por
1. O somatório dessas multiplicações deu o número de
pontos atribuídos a cada tema, possibilitando a realização

exigiu um estágio intermediário, que foi o lançamento da

do ranking desejado, que se apresenta na Tabela 7.1.

classificação feita por cada respondente em uma planilha.
Só depois desse lançamento foi possível contar quantas

O ranking apresentado pela Tabela 7.1 estabelece a ordem
de importância de alguns conteúdos ou focos trabalhados

vezes cada tema foi classificado em primeiro, segundo,

nas disciplinas de comunicação (I até VI), segundo a opinião

terceiro e até o sexto lugar. O resultado dessa contagem é

dos alunos

Tabela 7 - Faça um ranking dos seguintes conteúdos ministrados nas disciplinas de Comunicação, colocando o
número 1 para o que você considera mais importante, 2 para o segundo mais importante, 3 para o terceiro
e assim por diante, até a colocação do número 6 para o que considera menos importante

Fonte: Elaborada pelos autores.

Tabela 7.1 - Classificação dos temas segundo a importância, de acordo com os critérios estabelecidos

Fonte: Elaborada pelos autores.
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“Os alunos do curso de Administração da
FAI, de Santa Rita do Sapucaí - MG
encontram-se de pleno acordo com a frase
que afirma ser a comunicação uma
ferramenta primordial para a administração.”

público”, ainda obteve 8 indicações para o primeiro lugar,
superior ao número obtido pelo tema número 4 “etiqueta
empresarial – comportamento pessoal em situações de
negócios”, classificado em 4º lugar.
Chama a atenção a classificação do tema número
1 – “leitura e interpretação de textos” em 5º lugar – foco de
comunicação I, 1º ano do curso. Como esse tópico é a base
de tudo, por isto é abordado primeiro, era de se esperar que
os alunos entendessem essa situação, dando a ele uma
posição elevada no ranking. Entretanto, foi o tema com o

Em primeiro lugar está o foco/tema dos
conteúdos ministrados em comunicação II, 2º ano do

maior número de indicações para o último lugar: 19 (ver
primeira linha, última coluna da Tabela 7, muito embora

curso: “escrita – elaboração de textos”. Observando os

conte também com 12 indicações para o primeiro lugar do
ranking, perdendo apenas para o tema número 6.

dados da Tabela 7, nota-se que este tema obteve a maior
pontuação final por ter sido classificado 18 vezes em

Sobre a percepção de que o conhecimento e uso

segundo lugar e também 18 vezes em 3º lugar, pois o
campeão de indicações isoladas para o primeiro lugar é

efetivo da etiqueta empresarial e do marketing pessoal
representam meios para o administrador comunicar seus

o tema 6 – “ Comunicação com o público interno e externo
da empresa – comunicação empresarial”, que é tratado

valores éticos e respeito ao interlocutor, os resultados são

no 4º ano do curso. Sua classificação caiu para o

mostrados pela Tabela 8, onde o maior percentual (58,7%)
foi atribuído a alternativa “sim, é percebido”. Somando-se

segundo lugar porque houve 20 colocações dele no 5º
lugar, baixando bastante a pontuação, de acordo com o

esse percentual com os 36,5% de alunos que percebem
claramente o referido diferencial, tem-se 95,2% de indicações

critério utilizado.
Pode-se notar que mesmo havendo o ranking, a

positivas, ficando claro que há esta percepção, embora ela
não seja evidente, pois o percentual da primeira alternativa

pontuação de todos os temas é elevada, evidenciando a

é menor do que o da segunda. A insignificância dos

importância de todos eles para os alunos. O último colocado,
o de número 3 – “comunicação interpessoal – você com o

percentuais das demais alternativas deixa claro que os
alunos percebem o fato em questão.

Tabela 8 - O bom uso da etiqueta empresarial e do marketing pessoal representa um diferencial competitivo para o
Administrador e um meio dele comunicar seus valores éticos e respeito ao interlocutor. Isto é percebido por você?

Fonte: Elaborada pelos autores.

A última questão estruturada do questionário
indagava sobre a ocorrência de falhas de comunicação nas

de comunicação no trabalho com muita frequência, com
frequência, e apenas algumas vezes - todas acima de 30%.

empresas onde os alunos trabalham, resultando na construção
da Tabela 9. Os achados indicam que há uma distribuição

Somando-se os percentuais destas três alternativas tem-se
98,4%, não restando dúvidas de que as falhas de comunicação

uniforme entre os percentuais dos alunos que notam falhas

estão presentes em quase 100% das empresas.
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Tabela 9 - Na empresa onde você trabalha é possível notar falhas de comunicação, de qualquer tipo?

Fonte: Elaborada pelos autores.

Para ratificar com maior ênfase ainda esta

atividades externas para mostrar como funciona a boa

informação, entre os alunos do terceiro e quarto anos, que
estão há mais tempo nas empresas e já observam melhor o

comunicação na prática.

ambiente, participando mais diretamente da gestão, 100%
notam a existência de falhas de comunicação, com

enriqueceria o conteúdo de Comunicação. É importante

percentuais maiores para as alternativas “muito
frequentemente” e “frequentemente” do que para “algumas
vezes”.
Como um dos alunos respondentes do 3º ano não
trabalhava, a resposta do questionário dele a esta pergunta
do questionário ficou em branco. Desta forma, os
respondentes do terceiro ano que eram 14 em todas as
tabelas anteriores passaram a ser 13 na Tabela 9, somandose, então, 62 ao invés de 63 para o total da amostra, nesse
caso específico.
A questão número 9 do questionário deu a
oportunidade para os respondentes se manifestarem
livremente sobre o assunto pesquisado. As informações
obtidas representam opiniões isoladas, ratificam as
inferências já formadas com a tabulação dos resultados
das questões anteriores e são relacionadas a seguir:
1º ano: os alunos mostram-se ansiosos para que a
disciplina trate de assuntos que estão previstos para as
séries seguintes, dentro do conteúdo de Comunicação.
Acham que o questionário deveria perguntar também sobre
as dificuldades que se tem para ler e escrever, para saber
onde é preciso atuar.
2 º ano: é preciso deixar claro quais são os objetivos
de cada disciplina/conteúdo de Comunicação e onde será
aplicado na prática. Manter o aluno informado sobre o seu
desempenho em comunicação por meio de feedback
frequente. São ansiosos também para conhecer conteúdos
futuros já programados. É preciso haver fidelidade aos
programas de cada série para não haver repetição de
conteúdos. Acham que poderiam ser programadas

3 º ano: a inserção de uma outra língua no currículo
que o professor domine muito bem o assunto para
convencer pelo exemplo, fazendo corretamente. Estimular
os alunos inseguros a treinar para melhorar a sua
comunicação. Avaliar os alunos para verificar se do primeiro
ao quarto ano há progresso na sua maneira de se comunicar.
4 º ano: definir claramente o conteúdo a ser
ministrado a cada ano para não haver repetições. Para
funcionar bem o professor precisa ser ótimo. A troca de
professores no terceiro e no quarto anos foi apontada como
uma deficiência para o aprendizado do conteúdo. Sobrou
teoria e faltou prática. Os conteúdos mais importantes foram
vistos superficialmente.
5 CONCLUSÕES
Os alunos do curso de Administração da FAI, de
Santa Rita do Sapucaí - MG encontram-se de pleno acordo
com a frase que afirma ser a comunicação uma ferramenta
primordial para a administração. Além disso, acham que a
comunicação é muito importante para a vida pessoal e
profissional do administrador, o que se comprova com o
índice de 90% de notas 7 ou mais dadas para o ganho que
a comunicação pode lhes proporcionar.
Um dos objetivos considerados mais importantes
da pesquisa era o de conhecer a opinião dos alunos sobre
a colocação de conteúdos de Comunicação nas 4 séries do
curso, e a pesquisa respondeu com clareza este
questionamento, com 84% dos alunos, em média,
entendendo que isto representa um diferencial importante
para o curso. Daí pode-se inferir também que a FAI acertou
ao proceder desta forma quando definiu a nova matriz
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Gestão

interpretação. E, por último, a comunicação interpessoal.

curricular do curso de Administração.
Este resultado é confirmado pelo índice de 60%

Conclui-se também que os alunos percebem a

de alunos que aprovam a inserção da disciplina em todas
as séries do curso, além dos 22% que acham melhor que ela

importância do uso das regras da etiqueta empresarial e
das técnicas do marketing pessoal como diferenciais

fosse dada apenas nas três primeiras séries, o que ainda se
pode considerar um índice elevado de aprovação para se

competitivos importantes tanto na busca de uma colocação
no mercado como no dia-a-dia, para o gestor, pois isso lhe

inserir conteúdos de Comunicação no curso. É baixíssimo
o percentual de alunos (apenas 1,6%) que recomendam a

possibilita comunicar, através de posturas adequadas ao

colocação do conteúdo somente na primeira série, como

ambiente em que opera, seus valores éticos e o respeito ao
próximo.

Entre os conteúdos de comunicação listados para

Por fim, a pesquisa evidencia que as falhas de
comunicação estão presentes em todas as empresas, em

serem ranqueados de acordo com a importância dada pelos

maior ou menor grau de incidência, variando da percepção

alunos, o que foi classificado como mais importante foi a
escrita – elaboração de textos. Em segundo lugar, a

de que acontecem algumas vezes até muito frequentemente.
Como tais falhas afetam diretamente as atividades da

comunicação empresarial, envolvendo os públicos externo
e interno da empresa. Em terceiro, o marketing pessoal. Em

organização, fica claro que o Administrador necessita ser
capacitado para prevenir e para enfrentar e resolver esse

quarto, a etiqueta empresarial. Em quinto, a leitura e

problema organizacional.

acontece na maioria dos cursos de Administração do país.
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